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---------------------------------------------------------------------------------------

----------

மனிதர்க�ம் அைமப்�க�ம் என்ற இந்�ல் ேஜம்ஸ் ஆலனின் Men and

Systems என்ற �லின் தமிழாக்கம் ஆ�ம். ஆசிரியர்: ேச.அ�ணாசலம்.
 

வாழ்க்ைக என்பேத மாற்றங்கைள உள்ளடக்கிய� தான். இந்த
மாற்றங்களி�ேட மகிழ்ச்சிைய�ம் நிம்மதிைய�ம் ேத�க் ெகாண்��ப்ப�
மனித இயல்�. மகிழ்ச்சி�ம் நிம்மதி�மான வாழ்க்ைகக்� அ�ப்பைடகள்
எைவ என்பைத ஆய்ந்தறிந்� ெதளிேவா� மனித �லத்திற்�
வழங்கியி�ப்பவர் மதிப்�க்�ரிய சிந்தைனயாளர் ேஜம்ஸ் ஆலன்.

மதக்ேகாட்பா�கள் அைனத்�ேம மனித வாழ்க்ைகக்�த் ேதைவயான
மகிழ்ச்சிைய�ம் நிம்மதிைய�ம் ேத� அைலவதற்கான �யற்சிகளின்
அ�ப்பைடகேள. வாழ்வில் �ரண்பா�கைளக் கா�ம் ேபா�, சவால்கைள�ம்
சிக்கல்கைள�ம் சந்திக்�ம் ேபா� பல �திர்கைள�ம் விைடயங்கைள�ம்
கண்�பி�க்க ேவண்��ள்ள�. இந்த �யற்சிகளின் அ�த்தளத்தில் ஒ�
ேகா� அைனத்� அ�பவங்கைள�ம் �யற்சிகைள�ம் ஊ��வி பாய்வைத
உணர்கின்ேறாம். அ� தான் அ�ப்பைடயான அறெநறி.
 

அந்த அறெநறி ஒ� ெபா�ெநறி. இ� என்ன என்பைதக் கண்� ஒ� �யற்சி
எ�த்தி�ப்பவர் ேஜம்ஸ் ஆலன். மகிழ்ச்சியான வாழ்க்ைகக்கான
அ�ப்பைடகைள ஆரா�ம் �யற்சியில் பல அறிஞர்கள் காலம் காலமாக
உலெகங்கி�ம் ஈ�பட்� இ�ந்தி�க்கிறார்கள். இ�பதாவ� �ற்றாண்�ல் பல
அறிஞர்கள் இந்த �யற்சியில் ஈ�பட்� இ�ந்தார்கள். அவர்களில் மிகச்
சிறந்த ஒ� சிலரில் ேஜம்ஸ் ஆலன் ஒ�வர்.
இந்தத் ேதடலில் ஆன்மீகக் ேகாட்பா�கைள�ம் சடப்ெபா�ட்கள் பற்றிய
�ரிதல்க�க்�ம் ேதைவயான அ�ப்பைடகைள உ�வாக்க இந்த அறிஞர்கள்
எல்லாேம �யன்� வந்தி�க்கிறார்கள். ேஜம்ஸ் ஆலன் ஆழமாகச்
சிந்தித்தவர். வாழ்க்ைகயின் பல்ேவ� பரிமாணங்கைள�ம் அறிந்தவர்.
உன்னதமான சிந்தைனகேளா� மனித வாழ்� ேமன்ைமயைடய உைழத்தவர்.
வாழ்க்ைகயில் �ன்ேனற�ம் மாற்றங்களினால் ஏற்படக்��ய சிக்கல்கைள�ம்
சவால்கைள�ம் சந்திப்ப� எப்ப� என்� ெதளிவாகக் �றி�ள்ளார்.
அவ�ைடய க�த்�க்கள் ஆழமானைவ, அ�ைமயானைவ. அவர�



சிந்தைனகள் உன்னதமான சிந்தைனகள். மா�ட ேமம்பாட்�ற்கான மிகச்
சிறந்த வழிகாட்�களில் ஒ�வராக இன்றள�ம் உலெகங்கி�ம்
ேபாற்றப்ப�பவர் ேஜம்ஸ் ஆலன்.

 

ெமய்ஞானிகளின் மனங்கள் ெதளிவாக ெவளிப்ப�த்தக் ��ய ஒ�
ேப�ண்ைம என்னெவன்றால் மனித �லம் அ�பவிக்�ம் எல்லாத்
தீைமக�ம் அறியாைமயில் இ�ந்� தான் வ�கின்றன. பிரபஞ்ச ஒ�ங்ைக
கட்�யைமக்கக் ��ய ெதய்வீக விதிகள் �றித்த மனிதனின்
அறியாைமயினால் எ�ம் எண்ணங்கள், ெவறி உணர்�கள், மனநிைலகேள
�க்கம், ேபரழி� ஆகியவற்�க்� �லகாரணங்களாக இ�க்கின்றன. தீய
எண்ணங்கேள ேமாதல்க�க்�க் காரணமாக இ�க்கின்றன. மனிதன் தன்
அறியாைமைய�ம் �யநலத்ைதைய�ம் ெகாண்� ேபரழிவிற்கான ஒ�
க�வியாகத் தன்ைன உ�மாற்றிக் ெகாள்கின்றான். வ�ைம, ேநாய், பஞ்சம்,
இயற்ைக ேபரழி� ேபான்ற அைனத்�ேம மனிதன� அகவாழ்ேவா� ஏேதா
ஒ� வைகயில் ெதாடர்� ெகாண்��க்கின்றன.

 

மனிதர்கள் விலங்�களின் �ணங்களிலி�ந்� ேமம்பட்� மனித
�ணங்களில் உள்ளத்தளவில் ெப�மளவில் உயர்ந்� இ�க்கின்றார்கள்.

மனித �ணங்களிலி�ந்� ெதய்வீகக் �ணங்கைளப் ெபற்� ெதய்வீக
நிைலக்� உயர்ந்� ெதய்வீக நீதிைய நிைலநி�த்த ேவண்�ம் என்�
ேஜம்ஸ்ஆலன் ��கிறார். �த்த�ம் இேய��ம் இத்தைகய நிைலைய
வாழ்ந்� காட்�யி�க்கிறார்கள்.

 

ேஜம்ஸ் ஆலன் பல �ல்கைள எ�தி�ள்ளார். அைவ உலெகங்�ம் பல்ேவ�
ெமாழிகளில் ெமாழி மாற்றம் ெசய்யப்பட்��க்கின்றன. அவ�ைடய
�ல்களால் இலட்சக்கணக்கான மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்க்ைகையச்
ெசம்ைமப்ப�த்திச் சரியான பாைதயில் ெசன்றி�க்கிறார்கள். வாழ்வில்
ெவற்றி�ம் ெபற்றி�க்கிறார்கள். பிறர� வாழ்க்ைகைய�ம்
ெசம்ைமப்ப�த்தியி�க்கிறார்கள்.

 

ேஜம்ஸ் ஆலனின் Men and Systems என்ற அ�ைமயான �ைலத்
தமிழில் ெகாண்� வந்தி�ப்பவர் ேச.அ�ணாசலம். இ� ஒ� அரிய ெப�
�யற்சி. எளிதில் �ரிந்� ெகாள்ள ��யாத க�த்�க்கைள�ம்
எளிைமப்ப�த்தி�ள்ளார். ெதால்காப்பியர் எ�திய ”மர� நிைல திரியா
மாட்சியவாகி”(ெதால்காப்பியம்-639) என்பதற்� ஏற்ப அ�ணாசலம்
அவர்கள் ஆங்கில �லின் சாரத்ைத அழகிய தமிழில் எளிைமயாக யாவ�ம்



� த த ழ த ழ
�ரிந்� ெகாள்கின்ற வைகயிேல ெமாழிமாற்றம் ெசய்� ஆலனின்
க�த்�க்கைள அழகாக வழங்கி�ள்ளார். இந்த �யற்சி யாவ�க்�ம்
பலனளிக்கக் ��ய�. இ� பாராட்�க்�ரிய�. ஆசிரிய�க்� என�
வாழ்த்�க்கள். அவர� பணி ெதாடரட்�ம், சிறக்கட்�ம். நன்றி.
 

டாக்டர். விக்டர் �யிஸ் அந்�வான்
(ேபராசிரியர், LIBA, ெசன்ைன)

 

 

 

 

 

 



�ன்�ைர
 

வாழ்வில் ெதாடர்ந்� நிகழ்ந்தவாேற இ�க்�ம் மாற்றங்கள், அதன்
பா�காப்பற்ற தன்ைம, வாழ்வின் �யரங்கள் ஆகியன மகிழ்ச்சி மற்�ம் மன
நிம்மதி வாழ்வில் ெதாடர்ந்� நீ�த்தி�க்க ேவண்�ம் என்றால் நிைல
ெகாள்வதற்�ச் சில உ�தியான அ�ப்பைடகள் கண்டறியப்பட ேவண்�ம்
என்பைத உணர்த்�வதாக இ�க்கின்றன. அைனத்� அறிவியல்
கண்�பி�ப்�கள், தத்�வ ஆராய்ச்சிகள், மதக் ேகாட்பா�கள் என எல்லாேம
இத்தைகய ஒ� நிைலயான, ஒ� நிரந்தரமான அ�த்தளத்ைத ேத�க் கண்�
அைடவதற்கான பல் ேவ� �யற்சிகள் தான். பிரபஞ்சத்ைத பற்றிய எல்லா
விளக்கங்க�ேம, அைவ சடப் ெபா�ட்கள் பற்றியதானா�ம் சரி அல்ல�
ஆன்மீகக் ேகாட்பா�கள் �றித்த விளக்கங்களானா�ம் சரி, அைவ
எல்லாேம இந்த வாழ்வில் ெதாடர் நிகழ்வாக அரங்ேகறியப�ேய இ�க்�ம்
மாற்றங்க�ம் வாழ்வின் �ரண்பா�க�ம் ஏேதா அ�ப்பைடயான ெபா� ெநறி
அல்ல� ெநறிக�க்�ள் உட்பட்��ப்பைத எ�த்�க் ��ம் �யற்சிகள் தான்.

 

கணிதவியல் தான் �ல்லியமான ஒேர அறிவியல் என்� �றப்ப�கிற�;

அதாவ�, எந்த ஒ� விதிவிலக்�ம் �ட இல்லாமல் எப்ேபா�ம் ெசயல்ப�ம்
ஒேர அறிவியல், கணிதவியல் தான். அப்ப� என்றா�ம் �ட அந்தச்
ெசயல்பா�களின் உடல் தான் கணிதவியேல தவிர அதன் உயிர் என்ப�
அறெநறிகேள ஆ�ம். எந்த ஒ� கணிதச் சிக்க�க்�ம் அதன் எதிர் இைண
அறெநறிக் ேகாட்பா� இல்லாமல் இ�ந்த� இல்ைல. �றச்ெசயல்பா�கள்,

எப்ப� எந்தக் காலத்தி�ம் கணித விதிக�க்� உட்பட்� இ�க்�ேமா அ�
ேபாலேவ  அகச்ெசயல்பா�கள் அறெநறி விதிக�க்� உட்பட்ேட எந்தக்
காலத்தி�ம் இ�க்�ம்.
 

இயல்பான எல்லா அறிவியல்க�ேம அ�ப்பைடயில் கணிதவியல் தான் என்�
இப்ேபா� கண்டறியப்பட்� இ�க்கிற�. கணிதவியேலா� மிக விலகி
இ�க்கக் ��ய ஒன்� என்� ெபா�வாகக் க�தப்பட்ட இைச �ட ஒ�
வைகயான கணிதவியேல என்� இன்� அறியப்ப�கிற�. பலவைக
ஓைசகள் ஒன்றிைசந்� ஒலிக்�ம் அறிவியல் எைத ெவளிப�த்�கிற�
என்றால், சில நிைலயான இைச ெமட்�கள் �றிப்பிட்ட வைக
அளைவகளிலி�ந்� மா�ப�வேத இல்ைல, அவற்ைற எண்களின் வ�வில்
ெதா�த்� விடலாம். இந்த இைச ெமட்�கள், அவற்றின் சார்பாக நிற்�ம்



எண்கைள ேபால, என்�ம் மாறாதைவ. அவற்றின் �ட்�ச் ேசர்க்ைக,

எண்களின் �ட்�ச் ேசர்க்ைக ேபால ஒர் எல்ைல வ�க்க ��யாதைவ, ஒ�
�றிப்பிட்ட வைகயான �ட்� ேசர்க்ைக, ஒ� �றிப்பிட்ட வைக விைளைவேய
ஏற்ப�த்�ம்.
 

யாவற்றி�ம் ெபாதிந்� இ�க்�ம் இந்தக் கணிதவியல்  அ�த்தளம் தான்
அறிவியல் ேகாயிைலத் தாங்கி நிற்�ம்  ைமயத் �ணா�ம். காலத்தினால்
மாறாத இந்தக் கணிதவியல் அ�ப்பைட தான் �னிதர்க�ம் �றவிக�ம்
வாழ்வின் அ�த்தங்களிலி�ந்�ம்  ெகாந்தளிப்�களிலி�ந்�ம் மீண்�
தங்கள் வாழ்வில் மாறாத ெப�நிம்மதிையக் கண்� உண�ம் ப� ெசய்த�.

 

மனித வாழ்�ம் அதன் பரிணாம வளர்ச்சி�ம்  தற்ேபா� எட்�யி�க்�ம் நிைல
என்ப�  அதற்�ரிய ஆரம்பக் கட்ட பாடங்கைள கற்�ம் நிைல ஆ�ம். அந்த
ஆரம்பப் பாடங்கள் மனிதக்�லத்ைத ேநரான பாைதயில் இட்�ச் ெசல்வதற்�
ேவண்�ய ெதய்வீக அறி� அல்ல�  என்�ம் மாறாத கணிதவியல்
தத்�வத்தின் அ�ப்பைடையப் பற்றிய �ரிதலா�ம். இந்தக் கணிதவியல்
தத்�வத்தின் அ�ப்பைடையப் பற்றிய �ரிதல் இல்லாமல் எந்த ஒர்
பாடத்ைத�ம் கற்க ��யா�. வாழ்வின் �லம் அல்ல� கட�ள் பற்றிய
பாடத்ைத மனிதர்கள் பயில்கிறார்கள் என்� ெசால்�ம் ேபா�, இரண்�
விடயங்கள் �ட்�க்காட்டப்ப�கின்றன. அதில் (1) கற்பவனிடம் நிச்சயம்
ஏேதா ஒ� ப�தி அறியாைம நிைலயில் இ�க்கிற� (2) அவன் கற்�க்
ெகாள்ள ேவண்�ய ஒ� அறி� நிச்சயம் இ�க்கிற�. பள்ளியில் பயி�ம்
�ழந்ைதையப் பார்க்�ம் ேபா� இைதத் ெதளிவாக உணர ���ம். அந்தக்
�ழந்ைத பயி�ம் பாடங்கள் மாற்றத்�க்� உள்ளாகாத ஒர் அறிைவ ேநாக்கிய
பயணமாக அந்தக் �ழந்ைதைய �ன்ேனறச் ெசய்கிற�. அப்ப�ப்பட்ட ஒர்
அறிைவ ேநாக்கிய பயணமாக இல்லாமல் எந்த பாட�ம் இ�ந்த� இல்ைல.

 

எனேவ, தவ� இைழத்�க் ெகாண்��க்�ம் மனிதர்கள் வாழ்வின்
பாடங்கைளக் கற்�ம் நிைலயில் தான் இன்�ம் இ�க்கிறார்கள் என்�
ஒ�வன் �றிப்பி�ம் ேபா� அவன் அறிந்ேதா அறியாமேலா அவன்
�றிப்பி�வ�, என்�ம் நிைலயான அ�த்தளமாக விளங்�ம் ெமய்யறிவிைன
தான். அந்த ெமய்யறிைவப் ெப�ம் ேநாக்கில் தான் எல்லா மனிதர்க�ம்
பயணிக்கிறார்கள்.

 

இந்த அ�ப்பைட அறெநறி �றித்த ெதளிவான அறிைவக் காலப்ேபாக்கில்
�� மனித இன�ம் ெப�ம் என்பதற்�ச் சான்றாக �ன்நிற்�ம் ெசாற்பதம்



�� த � � த � த
ெதய்வீக நியதி. மனித நீதி, ஒ�வன் உள் இ�க்�ம் ஒளி அல்ல� இ�ைளப்
ெபா�த்� ஒவ்ெவா� மனிதனிடத்�ம் ேவ�ப�ம், ஆனால் ெதய்வீக நியதி
ேவ�படா�.  அப்ப� ேவ�படாதி�ப்பதன் காரணமாகேவ பிரபஞ்சம் என்�ம்
காப்பாற்றப்பட்�க் ெகாண்� இ�க்கிற�. ெதய்வீக நியதி என்ப� ஆன்மீகக்
கணிதவியல் ஆ�ம். எண்கேளா�ம் ெபா�ட்கேளா�ம்,
எளிைமயானதாகேவா அல்ல� �ழப்பம் மிக்கதாகேவா ேபாடப்ப�ம் கணக்�,

சரியான ஒ� விைடையேய எப்ேபா�ம் த�ம்.
 

அறியாைமையக் காரணம் காட்�ேயா அல்ல� தவ�கைள ேவண்�ம் என்ேற
உட் ��த்த �ைனந்ேதா ேவ� விைடையப் ெபற ��யா�. அேத விைடையத்
தான் அந்தக் கணக்� என்�ம் எப்ேபா�ம் ெகா�க்�ம். அ� ேபாலேவ,

எண்ணங்கள் அல்ல�  ெசயல்களின் ஒவ்ெவா� �ட்�த் ெதா�ப்�ம், அைவ
நன்ைம அல்ல� தீைம என எ�வாக இ�ந்தா�ம், அவற்றின் விைள�கைள
ஏற்ப�த்திேய தீ�ம். அைத மாற்றி அைமக்கேவா தவிர்க்கேவா ��யா�.

 

ஒ� ேவைள இ� இவ்வா� இல்ைல என்றால், நாம் ெசயைல ெசய்யாமல்
பலைன அ�பவிக்க ���ம் என்றால், அல்ல� காரணத்தின் ெதாடர்பின்றி
விைளைவ நாம் உ�வாக்க ���ம் என்றால், அ�பவம் ஒ� ேபா�ம்
ெமய்யறிவிற்� இட்�ச் ெசல்ல ��யாத நிைலைய அைட�ம். பா�காப்�
வழங்கக் ��ய எந்த அ�ப்பைட�ம் இ�க்கா�. எந்தப் பாடத்ைத�ம் கற்க
��யா�.

 

இவ்வா�, ஒவ்ெவா� விைள�க்�ம் ஒ� காரணம் இ�க்கிற�. இைடயில்
அநீதி உட்��ந்� இடம்பி�ப்பைதத் த�க்�ம் வைகயில் காரணங்க�ம்
விைள�க�ம் பின்னிப் பிைணந்� ெந�ங்கிய உறைவக்
ெகாண்��க்கின்றன. அறியாைம நிலவிக் ெகாண்� தான் இ�க்கிற�
என்பைத ம�ப்பதற்� இல்ைல. அறியாைமயினால், வாழ்வின் பாடங்கள்
தவறாகச் ெசய்யப்ப�கின்றன. இவ்வா�, தவறாகச் ெசய்வ� தான்,

மனிதர்களின் �ன்பத்�க்�க் காரணமான பிைழ, அல்ல� பாவம். பள்ளியில்
தனக்� வழங்கப்ப�ம் கணக்�கைளச் சரியாகச் ெசய்ய ��யவில்ைல
என்� �ழந்ைத எத்தைன �ைற கண்ணீர் வ�க்கின்ற�. தங்கள�
ெசயல்பா�களின் �ட்�த் ெதாைகயாக விளங்�ம் விைடயான�
மகிழ்ச்சிக்�ப் பதிலாகத் �ன்பத்ைதத் த�ம் ேபா�, வாழ்� என்�ம்
பள்ளியில் ப�க்�ம்  வளர்ந்� விட்ட  �ழந்ைதகள் ஆகிய மனிதர்க�ம்
அைதேய தான் ெசய்கிறார்கள்.

 



 

எனேவ, வாழ்வின் அைனத்� நிகழ்�க�க்� இைடயி�ம் பா�காப்பாக
நிைல ெகாண்��ப்பதற்� ஒர் உ�தியான தளமாக இ�ப்ப�, �ல்லியமான
கணிதவியலாக விளங்�ம் இயற்ைக நியதிேயயா�ம். பிரபஞ்சத்திற்கான
இயற்ைக நியதி சரி விகிதச் சம நிைலயில் அன்றி ேவ� வைகயில் இ�க்க
��யா�. ஒ� ேவைள அப்ப� இ�ந்தால், பிரபஞ்சம் �ண்� �ண்டாகச்
சித�ம்.  ெசங்கல் கற்களால் ஆன ஒர் வீ�,  வ�வியல் விகித நிைலக�க்�
ஏற்ப கட்டப்பட்��ந்தால் மட்�ேம சிறி� காலம் நிைலத்� நிற்க ���ம்
என்�ம் ேபா�, ஒ� மிகப் ெபரிய பிரபஞ்சமான�, எண்ணிக்ைகயில்
அடங்காத, எளிதில் �ரிந்� ெகாள்ள ��யாத வ�வங்கேளா�ம் ,
அைச�கேளா�ம் சிதறாத கம்பீரத்ேதா� �கங்களாகச் ெசயல்ப�கிற�
என்றால் தவறிைழக்காத ம�க்க��யாத நீதியால் அல்லாமல் ேவ� எப்ப�
நைட ெபற ���ம்?
 

மனிதர்க�க்� நன்� பரிச்சயப்பட்�ள்ள இயற்ைக விதிகள் தங்கள்
ெசயல்பா�களில் என்�ேம ெநறி பிறழ்வ� இல்ைல. காரணம் ஒன்�
இ�ந்தால், அதற்ேகற்ற விைள� நிச்சயமாக இ�க்�ம். மனிதர்க�க்�
நன்� பரிச்சயமாகி�ள்ள ெதய்வீக நியதிக�ம், அேத ேபான்� தங்கள்
ெசயல்பா�களில் என்�ேம ெநறி பிறழ்வ� இல்ைல, ெநறி பிறழ�ம் ��யா�.

வாழ்க்ைகச் �ழலில், ஒ� வைகயான எண்ணம் அல்ல� ெசயைல நல்�ம்
ேபா�, அதற்ேகற்ற விைள� ஏற்ப�வைதத் தவிர்க்க ��யா�. இந்த அற
ெநறிகள் அ�ப்பைடயாக அைமயப் ெபறவில்ைல என்றால் மனித ச�கம்
இ�க்க ��யா�, காரணம், தனிநபர்களின் பதில் உணர்வாக ெவளிப்ப�ம்
அறம் சார்ந்த ெசயல்கேள ச�கம் உைடந்� வி�வைதத் த�த்�க்
ெகாண்��க்கின்றன.

 

எனேவ, பங்கிடப்ப�ம் இன்ப �ன்பங்களின் அ�ப்பைடயில் காணப்ப�ம்
வாழ்வின் ஏற்றத்தாழ்� நிைல என்ப� அறெநறிகளின் ஆற்றல்கள்
�ல்லியமாகச் ெசயல்ப�வதால் உ�வாவதா�ம். தடம்�ரளாத இந்த நீதிேய
என்�ம் மாற்றத்�க்� உள்ளாகாத வாழ்ைவத் தாங்�ம் உ�தியான
அ�ப்பைடயா�ம். இைதக் கண்� உணர்வ�, மனிதன் தன் �ைறகைளக்
கைளந்� நிைற� ெப�வைத உ�தி ெசய்�ம். அவைன ெமய்யறி�
மிக்கவனாக�ம் ெமய்ஞானம் மிக்கவனாக�ம் மாற்�ம். நிம்மதி�ம்
ெப�மகிழ்�ம் அவன் வாழ்வில் த�ம்பி வழி�ம்.
 



மனிதனின் உணர்�நிைலயிலி�ந்� வ�வாத இந்த நீதி மீ�, அவன்
ெகாண்��க்�ம் நம்பிக்ைகைய அகற்�வதாக ைவத்�க் ெகாள்ேவாம்.
அவன� நிைல அந்தக் கனேம அைலகடலில் �க்கான், வைரபடம் அல்ல�
திைசகாட்�ம் க�வி  என எந்த ஒர் க�வியின் உதவி�மற்ற பட� ேபால
அவன� வாழ்� அ�த்�ச் ெசல்லப்ப�ம். தன� வாழ்� அல்ல� �ண
இயல்�கைள வளர்த்� எ�ப்பதற்கான உ�தியான அ�த்தளம் அவனிடத்தில்
இனி இல்ைல. அறெநறியாகச் ெசயல்பட வழிநடத்�ம் எந்த ைமய�ம்
அவனிடத்தில் இல்ைல. அவனால் நிம்மதி என்�ம் தீைவ அைடய ��யா�,

�கலிடம் என்�ம் �ைற�கத்திற்�ள் �ைழய ��யா�. கட�ைள மிகச்
சக்தி பைடத்த ஒர் மனிதனாக, தவறிைழக்காத மனைத உைடயவனாக,

பாரபட்சேமா அல்ல� பா�பாேடா அற்ற ஒர் உயர்ந்தவனாக, ஆண்டவன் என்�
சித்தரிக்�ம்  ஒ� ேமம்ேபாக்கான சிந்தைன �டத் ெதய்வீக நியதி என்�ம்
அ�ப்பைட அறெநறியின் மீ� ெகாண்��க்�ம் நம்பிக்ைகயின் ெவளிப்பா�
தான்.

 

இந்த அறெநறியின் ப� ச�ைககேளா அல்ல� அதிட்டேமா இல்ைல, ஆனால்
தவறிைழக்காத, மாற்ற ��யாத நியாயம் மட்�ேம உள்ள�. எனேவ,

மனிதர்களின் எல்லாத் �ன்பங்க�ம் அறெநறியின் ெசயல்பாட்டால் ஏற்பட்ட
விைள�கேள. அவற்றின் காரணம், அவர்கள் அறியாைமயில் இைழத்த
தவ�கேள. அைவ விைள�கள் மட்�ேம என்பதால், அைவ நீங்கிப் ேபா�ம்.
தான் ெசய்த ஒன்றிற்காகேவா அல்ல� ெசய்யத் தவறிய ஒன்றிற்காகேவா
அன்றி ேவ� எதற்�ம் ஒ� ேபா�ம் மனிதன் �ன்�ற ��யா�.  அவ்வா�
ேநர்ந்தால், அ� காரணமின்றி ேதான்றிய விைளவாகிவி�ம்.
மனிதன் அவனாேலேய �ன்��கிறான். எங்காவ� விைளவி�ந்தால் அங்ேக
அதற்கான காரண�ம் இ�க்�ம். காரணம் எப்ேபா�ம் உள்ளி�க்�ம், ெவளி
இ�க்கா�. மனிதர்கள் இன்� அ�வைட ெசய்�ம் விைள�கள் யா�ம்
அவர்கள் �ன்� விைதத்த ஒன்றின் விைதகேள. இன்ைறய நல்மனிதன்
�ன்� ெசய்த தீங்கின் பயைன அ�வைட ெசய்யலாம். இன்ைறய தீய
மனிதன் �ன்� ெசய்த நன்ைமயின் பயைன அ�வைட ெசய்யலாம். நன்ைம
�ன்��வைத�ம் ேதால்வியைடவைத�ம், தீைம இன்��வைத�ம் ெவற்றி
ெப�வைத�ம் ெபா�வாகக் கா�ம் ேபா� ஏற்ப�ம் ேகள்விக்� அறெநறிக்
ேகாட்பா�களின் ஒளி வீச்சில் கா�ம் ேபா� விைட கிைடக்�ம். எந்த
ஒன்�ம் காரணமின்றி ேமல் எ�வதில்ைல. காரணம் மற்�ம் அதன் விைள�
என்�ம் நீண்ட ெதாடர்வரிைச, அைவ ேமல் எ�ந்ததன் பின்னணியில்
இ�க்கின்றன, அ� ேபான்ற ஒ� நீண்ட ெதாடர்வரிைச எதிர்காலத்தி�ம்
ெதாட�ம்



 ெப�நிலப்பரப்பில் உள்ள ெபா�ட்கைளக் கா�ம் ேபா�  கண்ேணாட்டத்ைத
நாம் ெதளி� ப�த்திக் ெகாள்கிேறாம். நிகழ்�கைளக் கவனிக்�ம் ேபா�ம்
ெதளிந்த கண்ேணாட்டத்�டன் நாம் காண ேவண்�ம்.
 

ெதய்வீக நியதி என்�ம் இந்த அறெநறி ெதய்வீக விதிகளிலி�ந்�
ேவ�பட்டதல்ல. இரண்�ம் ஒன்� தான். பா�பா� மிக்க மனிதர்கள்
அன்பிலி�ந்� நியாயத்ைதப் பிரித்ெத�ப்பார்கள். அைவ ஒன்ேறா� ஒன்�
எதிரான� என்�ம் க��வார்கள், ஆனால், ஆன்மீக வாழ்வில் அைவ
ஒன்ேறா� ஒன்� கலந்தி�க்�ம்.
 

நியாயத்ைத எ��ம் வீழ்த்த ��யா�. நம� அறியாைம மற்�ம் தவ�களின்
விைள�கைளத் தப்பாமல் அ�பவிக்க ேவண்�ம் என்� �ன்பத்ைத வி�ம்பி
ஏற்� அதன் வாயிலாகக் �ைறகைளச் சரிப்ப�த்திக் ெகாள்வைத விட
ேமலான ஒன்ைற நாம் வி�ம்ப ��யா�. என்�ம் மாறாத,  ஒ� ேபா�ம்
தவறிைழக்காத, ஒேர ஒ� ெசயைல�ம் �ட  காணாமல் கடந்� ெசல்லாத
இந்தத் ெதய்வீக அன்பில் தான் நாம் அ�ெயாற்றி மீள்வதற்கான உ�தியான
பாைற நிைலெகாண்�ள்ள�. மாற்றத்�க்� உள்ளாகி, மா�ம் தன்ைம
ெகாண்ட ஒன்றின் மீ� நம் கால�ைய உ�தியாகப் பதிக்க ��யா�. என்�ம்
மாறாத, காலத்�க்�ம் உண்ைமயான ஒன்றின் மீ� தான் நிரந்தரமான
நிம்மதி�ம் பா�காப்�ம் ��யி�க்�ம். தீயைதக் ைகவிட்� நன்ைமையப்
பற்றி இந்த அறெநறி ேகாட்பாட்�ல் தஞ்சம் ��ந்தால், வாழ்வின் எல்லா
மாற்றங்க�க்� இைடயி�ம் நாம் உ�தியாக நிற்கக் ��ய அ�த்தளத்ைத
பற்றிய ெமய்யறிைவ நாம் அறிய ���ம். காலத்திற்�ம் நிற்�ம் பாைறயின்
மீதான �னிதர்களின் �கலிடத்ைத நாம் கண்� அைடந்�ள்ேளாம்.
 

ேஜம்ஸ் ஆலன்
“ப்ைரன்ேகால்�”

இல்ஃப்ராேகாம்�.



1.மனிதர்க�ம் அைமப்�க�ம்-அவற்றிற்�
இைடேயயான ெதாடர்�க�ம் ஒ�ங்கிைணந்த
விைள�க�ம்
 

மனிதர்களின் ெசயல்பா�க�க்�த் �ைண�ரிவதற்� என்�
உ�வாக்கப்பட்��க்�ம் அைமப்� �ைறகளின் மீ� இன்ைறய காலத்தில் ஒ�
பரவலான எதிர்ப்� நிைல காணப்ப�கிற�. இந்த அைமப்�கள் எல்லாம், ஏேதா
மனிதர்க�டன் ெதாடர்பில் இல்லாமல் எங்ேகா தனித்� இ�ந்� மனித
�லத்ைதேய  இயக்கிக் ெகாண்��ப்பதாக, கட்�ப்ப�த்�வதாக அல்ல�
ஆட்�விப்பதாகக் க�த்� ேவ�பா�ன்றி �றிப்பிடப்ப�கிற�. இத்தைகய
எதிர்ப்� இயக்கங்க�க்�த் தைலைம ஏற்பவர்கள் தங்கள் ேபச்�களில்
“வணிக அைமப்�”, “ச�க அைமப்�”, ”ேபாட்� �ழல் அைமப்�”, ”அரசியல்
அைமப்�” என்� அ�க்கிக் ெகாண்ேட ேபாகிறார்கள்.  பரவிக்கிடக்�ம்
தீங்�களான வ�ைம, பாவச் ெசயல்கள், �ற்றச் ெசயல்கள் ஆகியவற்�க்�
எல்லாம் ஒ� �றிப்பிட்ட அைமப்ேப ெபா�ப்� என்� கண்டனம்
ெதரிவிக்கப்ப�கிற�. இந்த அைமப்�க்கள் எல்லாம் அப்பாவியான
மனிதக்�லத்தின் வி�ப்பத்திற்� மாறாக அவர்கைள அ�ைமகளாக்கிக்
ெகா�ைமப்ப�த்�ம் உடல், உ�வமில்லாத  இராட்ச்ச ெகா�ங்ேகாலர்களாகச்
சித்தரிக்கப்ப�கிற�.

 

அவ்வா� தன்னிச்ைசயாக இயங்�ம் எந்த ஒர் �ற அைமப்பிற்�ம், இடம்
இ�ப்பதாகச் ெசால்ல ��யா�. அப்ப� இ�ப்பதாகச் ெசால்வ� ஒ� மாைய.

மனிதர்கள் ஏற்ப�த்�ம் அைமப்�க்கள், மனிதர்களின் ஆைசகள் மற்�ம்
ேதைவகளிலி�ந்� ேவறானதாகப் பிரிந்� இ�க்க ��யா�. அைவ,

உண்ைமயில் அவர்கள� ஆைச மற்�ம் ேதைவகளின் �ற ெவளிப்பா� தான்.

ஒர் அைமப்� என்ப� ஒன்றிைணந்த ச�கத்தின் �ட்�ச் ெசயல்பாேட அன்றி
ேவ� அல்ல. ெசயல்பா�கள் அந்த அந்த �ைறைமகளில் தான் இ�க்�ம்
என்பைத அைனவ�ம், அல்ல� கிட்டத்தட்ட அைனவ�ம் ஏற்�ம் ஒ�
ைகெய�த்தில்லாத உடன்பா� �ன் ைவக்கப்ப�கின்ற�. மனித இனம் ஒ�
வைகயான �ைறயில் ெசயல்படத் தன� ஒப்�தைல வழங்�கிற�. அவ்வா�
ெசயல்ப�வதன் காரணமாகேவ ஒ� அைமப்� உ�வாகின்ற�. அவர்கள்
ெசயல்பட ம�த்தால், அந்த அைமப்� மைறந்� வி�ம்.
 



ஒர் அைமப்பின் ெசயல்பா�க�க்� ஒ�வன் தன� தினசரி வாழ்வில்
உடன்பட்�ச் ெசயல்ப�கிறானா அல்ல� ெசயல்பட ம�க்கிறானா என்பைதப்
ெபா�த்ேத எல்லாம் அைமகிறேத தவிர அந்த அைமப்பின் மீ� அவன்
ெகாண்��க்�ம் ஆதர� மனப்பான்ைம அல்ல� எதிர்க�த்� என்ப� எந்த
ஒ� பாதிப்ைபேயா தாக்கத்ைதேயா ஏற்ப�த்த ��யா� என்பைதப்
�ரிந்�ெகாள்ள ேவண்�ம். ஒ�வன் உதட்டளவில் ஒ� அைமப்ைப
வன்ைமயாகக் கண்�க்க ���ம், ஆனால் அந்த அைமப்பின் திட்டங்கைள
ஏற்�ச் ெசயல்ப�வதன் வாயிலாக அவன் உள்ளத்தில் அேதா�
ஒத்�ைழக்கிறான் என்பைதக் காண ���ம். சமயக் ேகாட்பா�கள் �றித்�
ேவடம் தரிப்பைத நாம் எல்ேலா�ம் ெபா�வாக அறிந்தி�க்கிேறாம்.
சமயங்கள் பாவச் ெசயைல கண்�க்�ம் ேபா�( கிட்டத்தட்ட விழிப்�ணர்�
இல்லாமேலேய) ��ைமயாக ஆதரித்� விட்�, அேத பாவச் ெசயைல
நைட�ைற வாழ்வில் ெசயல்ப�த்�வைத உதாரணமாகச் ெசால்லலாம்.
இவ்வா� ேமேலாட்டமாக, க�த்தியலாக ஒன்ைற எதிர்த்�விட்�
ெசயலளவில் அேதா� உடன்ப�வ�, வாழ்வில் நைட�ைறயாவைதக் காண
��கிற�. இவ்வா� விழிப்�ணர்வின்றி, ெசால் ஒன்� ெசயல் ேவறாக
இ�க்�ம் நிைல என்ப� மத ெதாடர்பான ெசயல்பா�க�க்� மட்�ம்
உட்பட்� இ�க்கவில்ைல.

 

 

 

அ� எல்லா வைகயான கடைமகைளச் ெசயல்ப�த்�ம் ேபா�ம்
�ன்நிற்கிற�. ெசயல் நிைலயிலி�க்�ம் அைமப்�களில்,

ெகாள்ைகயளவிலானச் சீர்தி�த்தங்கைள எந்த அளவிலாவ� ேமற்ெகாள்ள
ேவண்�ம் என்ப� �தன்ைம �றிக்ேகாளாக இ�க்�ம் திைசகளில், இ�
மிக அதிக அளவில் வலிைமயாகக் காணப்ப�கிற�. ஏைழகளின்
உைழப்ைபச் �ரண்� பணக்காரர்கைள ேம�ம் பணக்காரர்களாக
ஆக்�கின்றன என தற்ேபாைதய �தலாளித்�வ அைமப்�க்கைளக்
கண்டனம் ெசய்�ம் ெபா��ைடைமவாதிகளிடம், அவர்கேள அத்தைகய
நி�வனங்களின் இலாப பங்கீட்�ல்(�விடன்ட்), அதாவ� மற்ற மனிதர்கள�
உைழப்பிற்கான ஊதியத்தில்  வாழவில்ைலயா, தீைம என்� ஒவ்ெவா�
நா�ம் �ழக்கமி�ம் ஒன்ைறயல்லவா ஊக்�விக்கிறீர்கள் என்� ேகட்�ம்
ேபா� அவர்கள் அைனவர� ஒ�மித்த பதில், “நீங்கள் என்ைனக் �ற்றம்
ெசால்லக்�டா�, அைமப்ைபத் தான் �ற்றம் ெசால்ல ேவண்�ம்.”
 



 இந்தப் பதில் எைதச் �ட்�க்காட்�கிற� என்றால், தங்கள�
ெசயல்பா�கைள�ம் நடவ�க்ைககைள�ம் சார்ந்திராமல் தனித்தியங்�ம்
ஒ� ெகா�ங்ேகான்ைமயான ஒ� �றச்�ழ்நிைலக்� எதிராக ஏ�ம் ெசய்ய
இயலாத நிைலயில் அதற்� இைரயாவதாகக் க�தி, மனிதர்கள் அதற்�
”அைமப்�” என்� ெபயரி�கிறார்கள். ”அைமப்�” என்� மக்கள் கண்�ப்ப�
தாங்கள் ஒ�வைகயான ெசயல்பா�களில் ஈ�பட்டால் அ� தீைமயல்ல,

ஆனால் மற்றவர்கள் அ� ேபான்ற நடவ�க்ைககளில் ஈ�ப�வ� தீைம
என்ப�, சிறிதள� ஆழ்ந்� சிந்தித்தால் �டத் ெதளிவாக விளங்�ம்.
 

மனிதர்கள் உ�வாக்�ம் அைமப்�க்கள் என்ப� மனிதர்கள்
ெசயல்ப�வதற்ெகன வ�வைமத்�க் ெகாண்ட வழி�ைறகேள. மனிதர்கள்
தங்க�க்�ள் ஒ� �ரிந்�ணர்� அ�ப்பைடயில், எ�தப்படாத ஒப்பந்தமாக
அச்ெசயல்பாட்� �ைறகள் ெதாடர்ந்� கைடப்பி�க்கப்ப�வைத ஒட்�ேய ஒ�
அைமப்� நீ�த்� நிைலெப�கின்ற�. ஒ� �றிப்பிட்ட வைக அைமப்பின்
ெசயல்பாட்ைட நைட�ைறப�த்த வி�ம்�பவர்கள், அதன் சாதகமான
அம்சங்கைள ஏற்�க் ெகாள்�ம் அேத ேவைளயில் அதன் பாதக
அம்சங்கைள�ம் ஏற்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� அந்த ஒப்பந்தத்தின்
தவிர்க்கவியலாத ஒ� �க்கியக் ��. சாதகமான அம்சங்க�க்காகப்
பா�பட்� அைடவதற்கான �யற்சி ஒ� �றம் இ�ந்தால் அதற்� ேநர்
இைணயான பாதகமான அம்சங்க�ம் நிச்சயம் இ�க்�ம். மனிதர்கள்
தங்கள் ஆைசகைள நிைறேவற்றிக் ெகாள்�ம் ேபாராட்டத்தில் ெவற்றி,
ேதால்வி என இரண்�ம் எப்ேபா�ம் இ�க்�ம்.
 

”அைமப்பின் ெகா�ங்ேகான்ைமக்� இைரயா�ம் அப்பாவிகள்”  என்ற மிகப்
�ழக்கத்தில் இ�க்�ம் ெசாற்ெறாடர் இந்த ஒளி ெவளிச்சத்தில் ஆழமற்ற,

மாையயான ஒன்றாகக் காணப்ப�கிற�. ஒ� அைமப்பின் ெசயல்பாட்�ல்
வி�ம்பிேயா அல்ல� வி�ம்பாமேலா, அதில் ஈ�ப�ம் எவைர�ம் இைரயா�ம்
அப்பாவிகள் என்� க�த ��யா�. �ற்ற உணர்� இ�ந்தால், அந்த �ற்ற
உணர்விற்� எல்ேலா�ம் ெபா�ப்�. ேமேலாட்டமான, ெவளிப்பார்ைவக்�
மட்�ேம �ற்றமற்ற அப்பாவியாகக் காட்சி தர ���ேமயன்றி அ�ப்பைட�டன்
��ய ஒ� நிதர்சனமாக இ�க்க ��யா�.

 

 பன்ெந�ங்காலமாகப் ேபாரா�ச் ெசயல்பட்� மாற்றங்க�க்� உள்ளாகி
நிைலப்ெபற்� விளங்கக் ��ய மனிதர் உ�வாக்கிய அைமப்�க்களில்,

உண்ைமயாகேவ பாவங்களற்றத்தன்ைம அல்ல� �ற்ற உணர்� என இரண்�ம்
ெதாடர்பிலி�க்கா�. ஒ� �றம், ெவற்றி�ம் மகிழ்ச்சி�ம் இ�க்கின்றன.



த � ஒ ழ
ம��றம், ேதால்வி�ம் �க்க�ம் இ�க்கின்றன. ேதால்வி அைடபவர்கள்
அப்பாவிக�ம் அல்ல, ெவற்றி அைடபவர்கள் �ற்ற உணர்�
ெகாண்டவர்க�ம் அல்ல. இந்த இரண்� நிைலக�ேம, மனிதர்களின்
ெசயல்பா�களால் ச�க வாழ்வில் ஏற்ப�ம் தவிர்க்க ��யாத விைள�கள்.

ேபாட்� அல்ல� ேபாராட்டம் என ஒன்றி�ந்தால், ெவற்றி அல்ல� ேதால்வி
என்ப� உடனி�க்�ம்.
 

இைத இன்�ம் ெதளிவாக விளங்கிக் ெகாள்ள ஒர் எளிய எ�த்�க்காட்�
ஒன்ைறக் காணலாம். இங்ேக ஒ� பத்� மனிதர்கள், தங்க�க்�ள்ளாகேவ,

ஒ� வைகயான �தாட்டத்தில் ஈ�ப�வதற்கான ஒப்�தைல ஒ�வ�க்�
ஒ�வர் வழங்கிக் ெகாள்கிறார்கள். இப்ேபா�, இந்தப் பத்� ேபரில்,

ஒவ்ெவா�வனின் �றிக்ேகா�ம், ெவற்றி ெபற ேவண்�ம், �தில் ைவத்த
பணத்ைதப் ெப�க்கிக் ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� தான். ஆனா�ம், அைத
இழப்பதற்கான வாய்ப்�ம் உண்� என்ப� அைனவ�க்�ேம ெதரி�ம். சிலர்
அைத நிச்சயம் இழக்க ேவண்�ம். அ� தான் அந்த விைளயாட்�ன்
தவிர்க்க ��யாத சிக்கல். அவர்கள் உைடைமகைளச் �தில் அட� ைவத்�
ஆட்டத்தில் ஈ�படத் ெதாடங்கிய உடேனேய  ”�தாட்ட அைமப்�” ஏற்பட்�
வி�கிற�. அந்த அைமப்பின் சாதக, பாதக அம்சங்கள் விைரவில்
ெவளிப்படத் ெதாடங்கி வி�ம். அவர்கள� ெசல்வ அள� ெதாடர்ந்� ஏற்ற
இறக்கத்�க்� உள்ளாகிக் ெகாண்ேட இ�க்கிற�. சிலர் ெவற்றி ெபற்�
ேமன்ேம�ம் ெசல்வத்ைத �விக்கிறார்கள். சிலர் ேதால்வியைடந்�
இ�ப்பைத இழந்� தவிக்கிறார்கள். இ�தியாக, அதில் சிலர், இ�ப்பைத
�ற்றி�மாக இழந்� ெவளிேய�கிறார்கள். இழந்தவனின் பங்ைக
மற்றவர்கள் ெபற்�த் தங்கள் ெசல்வத்ைதப் ெப�க்கிக் ெகாள்கிறார்கள்.

 

இப்ேபா�, ெவற்றி ெபற்றவர்கைள ேதால்வியைடந்தவர்களின் ெசல்வத்ைத
அபகரித்�க் ெகாண்டவர்கள், �ற்ற உணர்� அவர்கைள உ�த்த ேவண்�ம்
என்� ெசால்ல ��யா�. ேதால்வியைடந்தவர்கைளச் �தாட்ட அைமப்பில்
ஈ�பட்� அதன் ெகா�ங்ேகான்ைமக்� இைரயாகி�ள்ள அப்பாவிகள்
என்�ம் ெசால்ல ��யா�. இந்தப் பத்� மனிதர்களின் மனப்பான்ைமயி�ம்
ெசயல்பாட்��ம் �ற்ற உணர்�ம் இல்ைல, அப்பாவித்தன�ம் இல்ைல. ஒ�
ெசயல்பாட்டைமப்பின் தவிர்க்க ��யாத விைள�களான சாதகமான
அம்சங்கள் ஒ� �றம், பாதகமான அம்சங்கள் ம��றம் என  ஏற்�, அதில்
ஈ�ப�வதற்� ஒ�வேரா� ஒ�வர் ஒப்�க் ெகாண்��க்கிறார்கள்.

 



இேத ேபான்� தான் மனிதர்கள் ஈ�ப�ம் ஒவ்ெவா� அைமப்�ம். அதில்
தண்�க்கப்ப�ம் அப்பாவிக�ம் இல்ைல, �ற்ற�ணர்�டன் விளங்�ம்
ெகா�ங்ேகாலர்க�ம் இல்ைல. ேதால்வி�ற்றவர்கைள அல்ல� தற்சமயத்தில்
இழப்�க்� உள்ளானவர்கைளக் �றிப்பதற்� பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
இ�க்கிறார்கள் என்�ம் ெசாற்பதத்ைத ேவண்�மானால் மனிதர்கள்
பயன்ப�த்தலாம். ஆனால், அவர்கள் தங்கள� ெசயல்களால் தான்
பாதிக்கப்பட்� இ�க்கிறார்கள், தங்க�க்� ெதாடர்ேப இல்லாத ஒ� �ற
ஆற்றல் அவர்கள் மீ� அநியாயத்ைதச் சாற்றியி�ப்பதாக �ற ��யா�.

�தாட்டத்தில் ஈ�பட்ட பத்� ேபர்க�ள், யா�ம் தண்�க்கப்படவில்ைல.

தங்கைள தாங்கேள தண்�த்�க் ெகாண்டால் அன்றி ேவ� யாரா�ம்
அவர்கைளத் தண்�க்க�ம் ��யா�. அந்த அைமப்பிற்� ெவளிேய
இ�ப்பவர்கள், அதாவ�-தங்கள் ெசயல்பா�களால் அைத ஊக்�விக்க�ம்
வளர்க்க�ம் ெசய்யாதவர்கள், அதனால் பாதிக்கபடாமால் இ�க்கிறார்கள்.

எனேவ, பல ச�க சீர்தி�த்தவாதிகள் �றிப்பி�வ� ேபால, நம�
தற்ேபாைதய வணிக அைமப்�க்கள், “ேபராைச மிக்க அைமப்�க்கள்” ஆக
உ�ெவ�த்தி�க்கின்றன என்றால் ேபராைச மிக்கவர்கைள அன்றி
மற்றவர்கள் ேவ� எந்த வைகயி�ம் பாதிக்கப்ப�வதற்கான வாய்ப்� இல்ைல.

 

உலகம் ேபராைசயால்  நிைறந்தி�க்கிற� என்பதில் எந்தச் சந்ேதக�ம்
இல்ைல. மனித இனம் தன� தற்ேபாைதய பரிணாம வளர்ச்சி கட்டத்தில்
அதன் ெப�ம்பாலான பாடங்கைளச் �யநலப் பாைதயில் ெசன்ேற கற்�க்
ெகாள்கின்ற�. எந்த ஒ� �ற”அைமப்பி�ம்” ேபராைச என்ப� இ�க்க
��யா�, அ� மனிதர்கள� உள்ளத்தில் தான் இ�க்கின்ற�. ேபராைசயால்
ேபராைச ெகாண்டவர்கேள பாதிப்�க்� உள்ளாக ���ம். தங்கள்
உள்ளத்திலி�ந்� ேபராைசைய அழித்ெதாழித்தவர்கள் இைடேய வணிகம்
ேபராைசயின் �வ�ன்றி காணப்ப�கிற�. ஆனால், ேபராைச மிக்கவர்கள்,

ஒவ்ெவான்ைற�ம், சமய மதங்கைள�ம் �ட, தங்கள� ெசாந்த
களங்கத்தால் கைறப் ப�த்�கிறார்கள்.

 

ெதாழில் �ைற என்ப� ஒ� நாட்�ன் ஆற்றல் மற்�ம்  திறன்களின்
ெவளிப்பா�. அ� ேபாற்�த�க்�ரிய ஒன்�. ேபராைசைய ஈேடற்றத்
��க்�ம் ேபராவல் தான் �ன்பத்ைத ஏற்ப�த்�கிற�. ேபராைச
எண்ணங்கைள ஈேடற்ற �ற்ப�பவர்கள் மட்�ம் தான் அதனால்
பாதிக்கப்ப�வார்கள்.

 



நி�வனத்ைத �ன்னிைலப்ப�த்த அபகரிக்�ம் எண்ணத்ேதா� ெசயல்ப�ம்
நி�வன ெசயற்பாட்டாளர்களின்/விளம்பரங்களின் வைலயில் வி�பவர்கள்
அப்பாவிகள் தாேன என்ற ெபா�வாக �ன் ைவக்கப்ப�ம் க�த்திற்கான
பதில்(இந்தப் பதில் மனிதர்களால் உ�வாக்கப்பட்ட எல்லா அைமப்� மற்�ம்
�ழல்க�க்�ம் ெபா�ந்�வதாக இ�க்�ம்), “அவர்கள் அப்பாவிகள் அல்ல,

அந்த விளம்பரத்தின் உட்க�த்தான ேபராைச அல்ல� ஈடான உைழப்ைப
வழங்காமல் ெபா�ைள ஈட்�ம் மனப்பான்ைம அவர்க�க்�ள்�ம்
இ�க்கின்ற�. தங்க�க்�ள் இ�க்�ம் ேபராைசயின் காரணமான
விைளைவ ஏற்ப�த்�ம் க�வியாக அந்த விளம்பரம் ெசயல்ப�கிற�.

அவர்கள் தங்கள் ேபராைசயினால் தான் தண்�க்கப்ப�கிறார்கள்.

 

�தலாளித்�வ அல்ல� வணிகத்�வ அைமப்�க்கைள ச�கச்
சீர்தி�த்தவாதிகள் கண்�க்கிறார்கள். ஆனால், அேத ேநரம் அவர்கள்
ேபராைச எண்ணங்கைள ஊக்�விக்�ம் வணிகத்�வ அைமப்�களின் சில
ப�திகேளா� இையந்� ெசயல்ப�கிறார்கள். எ�த்�காட்டாகச் ெசால்ல
ேவண்�ம் என்றால் வணிக அைமப்�களின் அ�ப்பைடயான ெதாழில் சார்ந்த
�ைறகளிலி�ந்� ேவ�பட்ட, உ�தியான அ�ப்பைடயின்றி
ஊகத்தின்(speculation) அ�ப்பைடயில் ஏற்ற இறக்கமா�ம் “இலாப
�தலீ�கள்” (good investment), அதிகமான ”இலாப ஈட்�த்
ெதாைகயின் பங்�” (dividends) �றித்த ேபராவல் ேபான்றைவகைளச்
ெசால்லலாம். இவற்ேறா� அவர்கள் இையந்� ெசயல்ப�ம்ேபா�
வணிகத்�வ அைமப்�கைள ”ேபராைசயின் விைளவான
அைமப்�க்கள்”(அ� உண்ைம�ம் �ட) என்� தான் அைழக்க ���ம்.
 

மற்றவர்கள� உைழப்பின் பலன்கைளக் ெகாண்� வாழ்பவர்கள் அல்ல�
அப்ப� ெசய்�ம் உணர்�ைடயவர்கள்(ஊதியத்திற்� ஈடான உைழப்ைப
வழங்காமல் பணத்ைதப் ெபற்� ெகாள்ள நிைனப்பவர்களின் எண்ணிக்ைக
என்ப� மிக அதிகம்), அதாவ�,  உ�தியற்ற ஊகங்களின் அ�ப்பைடகைள
�ன்னி�த்தி தங்கள் வாழ்ைவ அைமத்�க் ெகாள்பவர்கள்-, வ�ைம�ம்
பற்றாக்�ைற�ம் இ�ப்பைதக் �றித்�ச் சலித்�க் ெகாள்ளக் �டா�.

அவர்கள் தங்கள் ெசயல்பா�களின் வாயிலாக ஊக்�விக்�ம் அைமப்பின்
தவிர்க்க இயலாத பாதகமான அம்சங்களாக வ�ைம�ம் பற்றாக்�ைற�ம்
இ�க்க, சாதகமான அம்சங்களாக ஆடம்பர�ம் ெசல்வச் ெசழிப்�ம்
இ�ப்பைத அவர்கள் உணர ேவண்�ம்.
 



ெசல்வந்தன் ஆவதற்கான உைழப்ைப வழங்காமல் தி�ர் என்� ஒ� நாள்
பணக்காரனாகிக் காலம் ��க்க வசதியாக வாழ ேவண்�ம் என்�ம் ஒ�
கற்பைன எண்ணம் பல ஏைழகளிடம் பரவியி�ப்பைதக் காண ���ம்.
ேபராைசயின் பி�யில் சிக்கி மனித மனங்கள் உலாவிக் ெகாண்��க்�ம்
வைர, ேதைவக�ம் வ�ைம�ம் ெதாடரேவ ெசய்�ம்.
 

மனிதர்கள் ஆைசப்ப�கிறார்கள். பின்� ெசயல்ப�கிறார்கள். அவர்கள�
ஒட்� ெமாத்த  ெசயல்பா�களின் �ட்�த் ெதா�ப்ைபேய மக்கள் அைமப்�
என்� ��கின்றனர். �தாட்டத்தில் ஈ�பட்��ந்த அந்த பத்� ேப�ம்
உைழக்காமேலேய, மற்றவர்களின் இழப்பில் தங்கள் ெசல்வத்ைத ெப�க்கிக்
ெகாள்ள ஆைசப்பட்� அதற்� ஏற்ப ெசயல்பட்டார்கள். அவர்கள� ஒட்�
ெமாத்த  ெசயல்பா�களின் �ட்�த் ெதா�ப்பான அைமப்ேப பல விகித
ேசர்க்ைககளில் விைள�கைள ஏற்ப�த்�கிற�. எனேவ, அைமப்�க்கள்
என்ப� எத்தைனேயா தனி நபர்களின் ெசயல்கள், அவற்�க்கான ம�
ெசயல்களின் �ட்�த் ெதா�ப்ேப. தனி நபர்களின் ெசயல்கள்,

அவற்�க்கான ம� ெசயல்களின் �ட்�த் ெதா�ப்ேப அைமப்� என்பைத
மறந்�, உலகில் உள்ள தீைமக�க்� எல்லாம் மனிதர்கள் அைமப்�களின் மீ�
பழிைய �மத்�கின்றனர்.
 

ஒ� அைமப்� ”அநியாயம்” ஆனதாக  இ�க்க ��யா�, காரணம்
மனிதர்கள் தங்கள் ெசயல்க�க்கான விைள�கைள தவிர்க்க இயலாமல்
அ�வைட ெசய்கிறார்கள். உலகில் தைல�க்�ம் தீைமகள், அநியாயத்தின்
இ�ப்ைப �ட்�க் காட்டவில்ைல, மாறாக, நியாயத்தின் இ�ப்ைபேய
�ட்�க்காட்�கின்றன. தற்கால ச�க வாழ்� அல்ல� அைமப்�, அதாவ�,

மனிதர்கள் ஒப்�க் ெகாண்�ள்ள ெசயல்ப� �ைறகளின் இயற்ைகயான
பாதகமான அம்சங்களாக வ�ைம�ம் பற்றா�ைற�ம் இ�க்கின்றன. அந்த
பாதகமான அம்சங்கைள�ம் ஏற்�த் தான் மனிதர்கள் ெசயல்பட ஒப்�க்
ெகாண்�ள்ளனர். எனேவ, �ன்பம் இ�க்கிற�, அைத ம�க்க ��யா�.

ஆனால், அநியாயம் இ�க்கிற� என்� �ற ��யா�. �தாட்டத்தில்
பணத்ைத இழந்த ேதால்வியாளர்க�க்� ெவற்றியாளர்கள் அநியாயம்
ெசய்�விட்டதாகேவா அல்ல� �தாட்ட அைமப்� அவர்கைள அநியாயமாக
தண்�த்� விட்டதாகேவா �ற ��யா�.

 

சமிபத்தில், ஒ� ெபா��ைடைமவாதியான நண்பர் ஒ�வர்,
நிலச்�வான்தார்கைள பற்றி வன்ைமயாக கண்டனம் ெசய்�க்
ெகாண்��ந்தார். நான் அவரிடம், “நீங்கள் ஏன் நிலச்�வான்தார்கைள



கண்�க்கிறீர்கள், நீங்கேள பல நிலங்க�க்� உரிைமயாளர் தாேன?

உங்களிடம் ஏற்ெகனேவ பல நிலங்கள் இ�ந்�ம்,  சில வாரங்க�க்� �ன்� ,
ேம�ம் சில நிலங்கைள வாங்கவில்ைலயா? என்� ேகட்ேடன். அதற்�
அவர� பதில், “அதற்� அைமப்ைபத் தான் நீங்கள் �ற்றம் ெசால்ல
ேவண்�ம். என்ைன அல்ல.  தற்ேபா� உள்ள அைமப்� நீ�க்�ம் வைர நான்
அேதா� இையந்� தான் ெசயல்பட ேவண்�ம். அதில் மாற்றம்
ெசய்யப்பட்டால், என்னிடம் உள்ள நிலங்கைள நான் ைகவிடத் தயாராக
இ�க்கிேறன்”.

 

�தாட்டக்காரன், அந்த அைமப்� தீங்கான� என்� விடாமல் �றிக்
ெகாண்ேட அதில் ெதாடர்ந்� ஈ�ப�கிறான் என்றால் அவன் தனக்கான
ெசயல்பா� ெநறிகளி�ம் மனக்கண்ேணாட்டத்தி�ம் மிக�ம் �ழம்பிப்
ேபாயி�க்கிறான் என்� ��வ� சரியாக இ�க்�ம். ச�கம், அரசியல்
அல்ல� எந்த வைக அைமப்பாக இ�ந்தா�ம் சரி, ஒ� மனிதன் அைதக்
கண்டனம் ெசய்� ெகாண்ேட அதில் ஈ�ப�கிறான் என்றால் அவன் �ழம்பித்
தான் ேபாயி�க்கிறான். அத்தைகய மனிதன், தன� உள்ளத்தில், அைதக்
தீங்கானதாகக் க�தவில்ைல. ஆனால், நியாயமானதாக, நன்ைமயானதாகத்
தான் க��கிறான். அவன் தன� ெசயல்பா�களால் அதன் வளர்ச்சிைய
ஊக்கப்ப�த்�கிறான் என்பேத இதற்கான நி�பணச் சான்�.

 

�ரிய�க்� ஒளி எப்ப�ேயா, ேமகத்திற்� மைழ எப்ப�ேயா அல்ல�
மனதிற்� எண்ணங்கள் எப்ப�ேயா அப்ப�த் தான் மனிதர்க�க்�
அைமப்�க�ம். அைமப்� என்ப� மனிதர்கள் மற்�ம் மனிதர்களின்
ெசயல்பா�கள் இைணந்த �ட்ேட. அைமப்� என்ப� மனிதர்களிடமி�ந்�
ேவ�பட்ட� என்� க��வ�, ெகாண்��க்�ம் அ�ப்பைட ெகாள்ைககள்
மற்�ம் எண்ணங்களில் உள்ள �ழப்பமா�ம். அநியாயமாக அைவ
ெசயல்ப�வதற்� எந்த வாய்ப்�ம் இல்ைல. காரணம், அறியாைமயில்
ெசய்யப்ப�ம் ெசயல்கள் என்றா�ம் அதற்கான தண்டைன நிச்சயம்.
ெமய்யறிேவா� ெசய்யப்ப�ம் ெசயல்க�க்� அதற்கான பரி� நிச்சயம்.
 

 

அைமப்�க்களில் எந்தத் தீங்�ம் இல்ைல. அறியாைம�ம்  தவறிைழப்ப�ேம
  தீைமயா�ம். எல்லா அைமப்�க�ம் நியாயமானைவேய, மனிதர்க�க்�
தங்கள் வி�ப்பம் ேபால் நடந்�க் ெகாள்வதற்கான �தந்திரம் இ�க்கிற�.

தங்கைள வளப்ப�த்திக் ெகாள்ள மற்றவைர அபகரிக்கலாம் என்�
ஒ�வ�க்� ஒ�வர் ஒப்�தல் ெதரிவித்�க் ெகாண்� �தாட்டத்தில் ஈ�பட்ட



ஒ ஒ ஒ த த த� �த தத
அந்தப் பத்� ேபர்க�ம் பழிையத் தங்கைளத் தவிர ேவ� யார் மீ�ம் ேபாட
��யா�. ெவற்றியாளர்கள் தங்கள் ஆதாயத்தில் தி�ப்தி அைடவ� ேபால
ேதால்வியாளர்கள் தங்கள் இழப்ைப ஏற்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். அப்ப�
��யவில்ைல என்றால், தங்க�க்�ள் உற்� ேநாக்கி, தங்கள்
ெசயல்பா�கைளச் சீரைமத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். அவர்க�க்�
ஏற்பட்��க்�ம் வ�ைம என்ப� ஒ� நல்ல பாடமா�ம். அ� சிறந்த
வழிகைளத் ேத� கண்� அைடந்� ெசயல்ப�வதற்� அவர்க�க்�
ெந�க்க� வழங்கி எச்சரிக்கின்ற�.

ஒ�வன் ஒர் அைமப்ைபத் தீங்� என்� க�தினால், அதில் ஈ�படாமல்
அதிலி�ந்� அவைன ெவளிேயற்றிக் ெகாள்ள ேவண்�ம். அவன�
ெசயல்பா�கைள ேவ� ஒ� திைசயில் ஈ�ப�த்த ேவண்�ம். இரண்�
மனிதர்கள் ஒத்�ைழத்�ச் ெசயல்பட ஒப்�க் ெகாண்ட உடேனேய ஒர்
அைமப்� உ�வாகிவி�கிற�. அவர்கள� ெசயல்பாட்�ன் நன்ைம,

தீைமகைள அவர்கள் உ�வாக்கிய அைமப்� விைரவில் ெவளிப்ப�த்�ம்.
 

மனிதக்�லத்தின் வாழ்வில், அைமப்�க்களில், நன்ைம-தீைம என
அைழக்கப்ப�ம் எந்த ஒன்றி�ம்-, மனிதர்கள� ெசயல்பா�களின் �ட்�
விைளவால் உ�ெவ�க்�ம் வ�வேம ெவளிப்ப�கின்ற�. அைவ
அைனத்தி�ம், அைவ அைனத்தின் �லமாக�ம், அைவ அைனத்ைத�ம்
நீதி என்�ம் நிைலயாக வலிைம�டன் ஆள்கிற�.



2. உைழப்�, ஊதியம், நல்வாழ்�
 

ஒன்றின் ெசயல்பா� என்ப� அ� இ�ப்பதற்கான இன்றியைமயாத காரணம்.
அ� இ�ப்பதற்கான ேநாக்கம், பயன்பா� தான். பயனில்லாததாக மாறிய
ஒன்ைற இயற்ைக தன் இைணப்பிலி�ந்� உடேன �ண்�த்� வி�ம். அவள�
ெபா�ளாதாரம் �ைறகளற்ற�. அவள் தன் ெசம்ைமயான பட்டைறயில்
பயன்பாடற்ற ெபா�ட்க�க்� இடம் தந்� அைடசலா�ம் ப� ெசய்ய
மாட்டாள். அவள் ைகவசம் இ�க்�ம் ெசயல் திறன் மிக்க க�விகைள
பயனின்றி �டங்கிக் கிடக்க�ம் விடமாட்டாள் அல்ல� பளபளப்பாக மின்�ம்
ெபா�ட்கள் ��ப்பி�த்� உதிர�ம் அ�மதிக்க மாட்டாள்.

 

 எங்ேக திறைம இ�க்கிறேதா அங்ேக அ� ெவளிப்ப�வதற்கான வாய்ப்�ம்
�ழ�ம் நிச்சயம் இ�க்�ம். எங்ேக ஆற்றல் இ�க்கிறேதா அங்ேக அ�
பாய்ந்ேதா�வதற்கான வ�கால்க�ம் இ�க்�ம். எங்ேக உயரச் ெசல்லத்
��க்�ம் மனம் இ�க்கிறேதா அங்ேக சாதைன ஏற்ெகனேவ பிறந்�விட்ட�.

வயல்ெவளி உழவிற்காக காத்தி�க்�ம், கடல் கப்ப�க்காகக் காத்தி�க்�ம்,
�ைற�கம் சரக்�க�க்காகக் காத்தி�க்�ம். அ� ேபால, இயற்ைக�ம்,
தன� அைனத்�த் �ைறகளி�ம், ெபா�ள் அளவிலானா�ம் சரி அல்ல�
மன அளவிலானா�ம் சரி, மனிதன� உைழப்ேபா� இைணந்� பணியாற்றத்
தயாராக இ�க்கிறாள். அவன� கவனமான உைழப்பிற்�ம் ேபரார்வமான
திற�க்�ம் பரி�கைள வழங்கக் காத்தி�க்கிறாள். “என� திறைமக்�
வாய்ப்பில்ைல” என்�ம் அறிவிப்� ஒ� வீண் ெப�ைம ேப�ம் �ற்றாகேவா
அல்ல� கவனக் �ைறவிற்கான ஒ� சாக்காகேவா அல்ல� இன்�ம் தன�
திறைமகைள அல்ல�  வாய்ப்�க்கைள பயன்ப�த்�ம் ஆற்றல் தனக்�
இல்ைல என்பைத ஏற்�க்ெகாள்�ம் ஒ� ஒப்�தல் வாக்��லமாகேவா தான்
அைதக் ெகாள்ள ேவண்�ம். திறைமயான�, ஒ� ெநா� �ட
பயன்ப�த்தப்படாமல் ேதங்கி கிடக்கத் ேதைவயில்ைல. எல்லா
திறைமக�க்�ம் எல்ைலயற்ற வாய்ப்�க்கள் இ�க்கின்றன. திறைமைய
பயன்ப�த்திப் பணி ெசய்�ம் ஆற்றல் மட்�ேம ேதைவ.

 

இ�க்�ம் எல்லாத் திறன்களி�ம், பணிைய ேமற்ெகாண்�  ெசய்வதற்கான
ெசயல்திறன் தான் மிகப் பய�ள்ள�ம் ேதைவயான�மா�ம். அைதப்
ெபற்றி�ப்ப� என்ப� ஒ� ேபராற்றலா�ம். இைத மனிதர்கள் ெசயல்பட
இயலாமல் �டங்கிக் கிடக்�ம் �ழலிேலா அல்ல� ேநாய்வாய்ப்பட்��க்�ம்



ேபாேதா உணர்கிறார்கள். ��ைமயான, ��ப்பான உைழப்பில் ஈ�பட
��யாமல் வ�க்கட்டாயமாக �டக்கப்ப�ம் ேபா�,  �ைளையேயா அல்ல�
தைசகைளேயா உள்ளத்��ப்�ணர்�டன் மீண்�ம் ெசயல்ப�த்�வதற்�
அவர்கள் எந்த அள� ஏக்கம் ெகாள்வார்கள், தங்கள் ஆற்றல்கைள
�ைறயான வழிகளில் ெசலவிட எவ்வள� ஆர்வம் ெகாள்வார்கள்?

 

பணிைய இரண்� வைகயாகப் பிரிக்கலாம்- வி�ப்பத்�டன் அதில்
ஈ�ப�வ� அல்ல� வ�க்கட்டாயமாக அதில் ஈ�ப�த்தப்ப�வ�. தன�
ஊதியத்ைதப் ெபற்�க் ெகாள்�ம் ஒேர ேநாக்ேகா� பணிைய எப்ப�யாவ�
ெசய்� ��க்க எண்�பவன், அதற்� என வழங்கப்ப�ம் ஊதியத்ைதப்
ெபற்�க் ெகாள்வைதத் தவிர அந்தப் பணியில் ஆர்வேமா ஈ�பாேடா
இல்லாதவன் ஒ� அ�ைமயாகேவ இ�க்கிறான், அவைன ஒ� உண்ைமயான
ஊழியனாக ெகாள்ள ��யா�. ேதைவகளின் ெந�க்�தல் காரணமாக
மட்�ேம அவன் உைழக்கிறான். அவன� �� ஆர்வ�ம் ெப�வதில் தான்
இ�க்கிற�, த�வதில் அல்ல. அவன் கவனக்�ைறேவா�ம் ேவண்டா
ெவ�ப்ேபா�ம் தன� உைழப்ைப வழங்�கிறான், ஆனால் தன�
ஊதியத்ைதப் ெபற்�க் ெகாள்வதில் ெப�ம் ஆர்வம் ெகாள்கிறான்,

எந்தள�க்�க் �ைறவி�ம் �ைறவாக வழங்கி எந்தள�க்� அதிகமாகப்
ெபற ���ம் என்� ஆவல் ெகாள்கிறான். “�ைறவான ேவைல, நிைறவான
�லி” என்ப� அ�ைமகளின் �க்�ரல், மனிதர்க�ைடயதாக இ�க்க
��யா�.

 

இதற்� மாறாக, தான் ேமற்ெகாண்�ள்ள பணிைய உள்ளத்தின்
��ஈ�ப்பாேடா� ெசய்பவன், அைதக் �ைறவில்லாமல் நிைறேவற்ற
ேவண்�ம் என்� எண்�பவன், ஒ� உண்ைமயான ஊழியனாவான்.

அவனால் விைளயக் ��யப் பய�ம் அவன� ஈர்க்�ம் தன்ைம�ம் ��க்
ெகாண்� �ன்ேனறியப்ப�ேய இ�க்�ம். ஒ� ெவற்றியிலி�ந்� ேம�ம்
ேம�ம் ெபரிய ெவற்றிக்� அவைன அைழத்�ச் ெசல்�ம். கீழ்நிைல
உைழப்பிலி�ந்� ேமன்ேம�ம் ேமல்நிைல உைழப்பிற்� �ன்ேனறியப்ப�ேய
இ�ப்பான். அவன், தன் ஊதியத்ைதப் பற்றிேயா அல்ல� பரி�கைளப்
பற்றிேயா எ��ேம நிைனப்பதில்ைல அல்ல� மிக �ைறவாகேவ
நிைனக்கிறான். ஆனால், தன� பணிைய ஈ�பாட்ேடா�ம் ஆர்வத்ேதா�ம்
வழங்�கிறான். இயற்ைக அன்ைன அவைன தன் சிறப்�க்�ரிய மகனாகத்
ேதர்� ெசய்கிறாள். தன� �யநலமற்ற உைழப்பின் காரணமாக
அறெநறிகளால் ���டப்பட்டவன், ேமன்ேம�ம் ெப�ைமகைள�ம்
பரி�கைள�ம் ெப�வான்.



 

ஊதியத்தின் மீ� மட்�ம் ேபராைச ெகாண்��ப்பவைன அந்த �� ஊதியம்
ெசன்� அைடயாமல் இ�ப்பதற்� வாய்ப்பி�க்கிற�, பல �ைற அ�
ெசன்றைடவ�ம் இல்ைல. ஆனால், தன� ஊதியத்ைத பற்றி கவைலப்படாமல்
தன் பணியில் கவனம் ெச�த்�பவைன அ� ஒ�ேபா�ம் ெசன்றைடயாமல்
இ�ந்த� இல்ைல. காரணம், உைழப்பிற்� ஈடான ஊதியம் ஒ�ேபா�ம்
த�த்� நி�த்தப்பட ��யா�, ஆனால் ஊதியத்திற்� ஈடான உைழப்ைப
வழங்காமல் இ�ந்தால், ஏமாற்றம் தான் ஊதியமாக தரப்ப�ம்,
எதிர்ப்பார்க்�ம் பரி�க�ம் கிைடக்கா�.

 

உைழப்பிற்கான ஊதியம் நிச்சயம் உண்�. பிரபஞ்சத்தின் ெபா�ளாதாரத்தில்
எந்த மனித�ம் ஏமாற்றப்ப�வ� கிைடயா�, அவன் நியாயமாக
ஈட்��ள்ளைத அவ�க்� வழங்காமல் அவ்�தியத்ைத ஏய்க்க ��யா�.

ஏன் என்றால், ஒவ்ெவா� �யற்சி�ம் ஒ� காரணம்-, அ�, அதற்� ஏற்ற
விைளைவச் சந்திக்�ம். பணிையச் ெசய்வ� �தல் காரணமா�ம், ஊதியம்
என்ப� அதன் விைளவா�ம். ஊதியம் என்ப� ��வல்ல, மற்ெறா� ேபர்
விைளைவ�ம் ஒ� ெப� ��ைவ�ம் ஏற்ப�த்�வதற்கான வாயிலா�ம்,
�றிப்பிட்�ச் ெசால்ல ேவண்�ம் என்றால் ;- தனிமனிதனின்,

மனிதக்�லத்தின் மகிழ்ச்சி�ம் நல்வாழ்�ம் ெதாடர்ந்� நீ�த்�
நிைலெப�வதற்காகேவ ஆ�ம்.
 

ெசய்த ேவைலக்� ஒ� �றிப்பிட்ட அள� பணம் என்பதாக மட்�ேம
ஊதியத்ைதக் ெகாள்ள��யா�. பணம் என்ப� ெசய்த ேவைலக்கான
ஊதியத்தின் ஒ� சி� ப�திேய. பணத்ைதப் ெப�வ� ஒன்ைறேய, தான்
ேமற்ெகாள்�ம் பணியின் இ�தி ��வாகக் க��பவன், தன� உைழப்பிற்�
அவன் ேகட்ட பணத்ைத ைகயில் ெபற்றா�ம் அவன� உைழப்பினால்
அவ�க்� மனநிைற� உண்டாகா�. கடைமையத் தன்னலமின்றி
ேபாற்�பவர்க�க்� மட்�ேம ஒ�க்கப்பட்��க்கக் ��ய உயர்வைக
 அறிைவ�ம் பயன்பாட்ைட�ம் அவர்களால் அறிய ��யா�.

 

ஒ�வன் தன� கடைமைய, ெபா�ப்ைப அவன� உள்�ணர்வின் ஒளி
பாய்ச்சலில் கா�ம் ேபா� அைவ �றித்� அவன� மனப்பான்ைம ஒ�
உயர்நிைலைய எட்�ம். அந்த நாள், அவன� வாழ்வில் நிச்சயம்
�ன்ேனற்றத்ைதக் �றிக்�ம் ஒ�  நாள் ஆ�ம். பாரமான
அ�ைமத்தைளகளிலி�ந்� வி�பட்� தன் பணிையச் ெசய்வதற்கான
மகிழ்ச்சிக் களத்ைத வந்தைடகிறான். இ�க பற்றிக்ெகாள்கின்ற
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இழிநிைலைய�ம் அவமானங்கைள�ம் தைல�னிைவ�ம் விட்� ேமெல�ந்�,

தன� நிைலைய அவன் கண்ணியமாகச் சகமனிதர்களிைடேய
நிைலநாட்�கிறான். மனித�லத்திற்காக இன்�கத்ேதா� இைணந்�
பா�ப�கிறான். ெபா�ளாதாரச் �ற்� வட்டத்தில் தன� பங்ைக ஆற்�ம் ஒ�
மகிழ்ச்சியான க�வியாக வி�ம்பி ெசயல்ப�கிறான்.

 

அத்தைகய மனிதன் தன� ஊதியத்ைதக் கீழ்கா�ம் ஏ� உட்��களில்
ெப�வான்

1. பணம்

2. பயன்பா�

3. திறைம ெம�ேக�வ�

4. ஆற்றல் ேமம்ப�வ�

5. தற்சார்� நிைல

6. மதிப்�

7. மகிழ்ச்சி

�தலில் அவன் ெசய்த பணிக்� ஈடான ��ப் பணத்ைத�ம் ெப�கிறான்.

ஆனால், அத்�டன் �டேவ உலகத்திற்கான அவன� பயன்பா�ம்
அதிகரிக்கிற�, ெதாடர்ந்� ேமன்ேம�ம் வளர்கிற�. இவ்வா�
அதிகரிக்�ம் பயன்பா� என்ப�, �ய்ைமயான உைழப்� வழங்�ம் ேபர்
உவைககளில் ஒன்�. காரணம், பய�ள்ள வைகயில் ெசயல்பட்டதற்கான
உண்ைமயான பரி�, ேம�ம் பய�ள்ள வைகயில் ெசயல்ப�வதற்கான வாய்ப்�
தான். ஒ� அ�ைம, உைழப்பின் பரிசாகச் ேசாம்பி கிடக்க ேவண்�ம் என்�
வி�ம்�வான். ஆனால், ஒ� உைழப்பாளிேயா, ��தல்  பணி கிைடக்�ம்
ேபா� அகமகிழ்வான்.

 

இவ்வா� அதிகரிக்�ம் அவ�க்�ரிய பயன்பா�, அவன� திறைமைய
ெம�ேகற்றி, ேமற்ெகாள்வதற்கான பணிைய, ெசம்ைமயாக நிைறேவற்றத்
�ைண�ரி�ம். தனக்� வழங்கப்பட்ட பாடத்ைதக் கற்�க் ெகாள்�ம்
ஒவ்ெவா� �ழந்ைத�ம்-, ஒ� பிரச்சிைனையச் சந்தித்� ெவற்றிகரமாகத்
தீர்க்�ம், ஒ� ெமாழிையக் கற்� அறி�ம் அல்ல� ஒ� இக்கட்டான
நிைலயிலி�ந்� மீண்� எ�ம் ஒவ்ெவா�வ�ம், மகிழ்ச்சியால்
பிைணக்கப்ப�கிறார்கள். அந்த மகிழ்ச்சியின் �க்கியத்�வத்ைத அப்ேபா�



அவர்கள் அறிந்� ெகாள்ளவில்ைல என்றா�ம் அவர்கள� வாழ்வின்
பணிைய நிைறேவற்�வதற்� ேவண்�ய திறைம ெம�ேக�ம் ேபா� உடன்
வ�ம் மகிழ்ச்சி தான் அ� என்பைத பின்� அறிந்� ெகாள்வார்கள்.

 

இவ்வா� ெம�ேகறிக் ெகாண்��க்�ம் திறைம- ஆற்றல்-அறி� ஆகியன
ஒ� கட்டத்தில் சங்கமிக்�ம். அதன் ெபயர் வல்லைம. தன் ெதாழிைலக்
கவனம் சிதறா� ேமற்ெகாள்பவன் இ�தியில் அதில் வல்�னராவான், அ�
எந்தத் ெதாழிலாக இ�ந்தா�ம் சரி. அவன் அைத மற்றவர்க�க்�க்
கற்�த்தரக்��ய ஆசான் நிைலைய, வழிகாட்�யாக , பயிற்சியாளனாக
 தான் கடந்� வந்த பாைதயில் கீழ் நிைலயில் வ�பவர்கள் �ன்ேனற
உதவியாக இ�க்கிறான். பயிற்சியா�ம் அ�பவத்தா�ம் அவன் ெபற்ற
அறிவின் காரணமாக மற்றவர்கள் அவன் உதவிைய நா�கின்றனர். மனித
�லத்திற்�ச் ேசைவயாற்�பவர்களின் வழிகாட்�பவர்களின் உயர்நிைலைய
அவன் அைடகிறான். அவன் நம்பிக்ைகக்� உரியவனாகிறான். நீண்ட
காலமாகத் ெதாடரப்ப�ம் மனம் தளராத உைழப்பிற்கான ஊதியம் தான்
ஆற்றலா�ம். எவன் அைத வளர்க்கிறாேனா அவ�க்�த் தான் அ�
வழங்கப்ப�ம். �யநலமின்றி பா�ப�வ� ஆற்றைல அ�வைட ெசய்ய
வழிவ�க்�ம்.
 

ஆற்றேலா� இைணந்தி�ப்ப� ஒ� �தந்திர உரிைம நிைல. ஒ�
உண்ைமயான உைழப்பாளி தன்�டன் வா�ம் சகமனிதர்க�க்� மத்தியில்
பய�ள்ள ��மகனாகத் தனக்�ரிய கண்ணியமான இடத்ைதப்
ெப�கிறான்.  அச்சமற்ற ேநர்ைமயின் ஒளி அவன� கண்களில் ஒளி�ம்,
அவன� �ரலில் தாழாத ேமன்ைம ஓலிக்�ம், உ�தியான தன்னம்பிக்ைக
அவன� நைடயில் ெவளிப்ப�ம். வாழ்வின் உயரிய நன்ைமகைள அதற்காக
உைழக்காமேலேய அைடய நிைனக்கின்ற மனித �ட்�ல் வா�ம்  ஒ�
உணர்வற்ற இயந்திரமாக அவன் இ�ப்ப� இல்ைல. தன� ேதைவகைள
நிைற� ெசய்� ெகாள்வதற்கான ஒேர ேநாக்கத்�டன் ேவண்டா ெவ�ப்�டன்
ேவைல ெசய்�ம் அ�ைம, ைகேயந்�ம் இழிநிைலக்� ஆளாகிப்
�றக்கணிக்கப்ப�வான். ஆனால் உண்ைமயான உைழப்பாளி, எவைர�ம்
சார்ந்திராத உயர்ந்த நிைலக்� �ன்ேனறி, பலரா�ம் பாராட்டப்பட்� நாடப்ப�ம்
நிைலையப் ெப�வான்.

 

மதிப்�-இ� ஒ� உயர்வைகயான ஊதியமா�ம். தங்கள் வாழ்வின் பணிைய
நம்பிக்ைகேயா�ம் ஆற்றேலா�ம் ேமற்ெகாள்பவர்கைள அவர்கள்
எதிர்பார்க்காமலி�க்�ம் ேபா�  நா� வ�ம். அ� ஒ� ேவைள,
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 ெப�ம்பா�ம், தாமதமாக வ�வதாக ேதான்றலாம், ஆனால், அ� நிச்சயம்
வந்ேத ஆக ேவண்�ம், அ� வ�கின்ற ேவைள�ம் அ� வ�வதற்கான
அதற்ேக�ரிய சரியான ேவைளயாகேவ இ�க்�ம். பணம் என்ப�
ஊதியத்தின் �தலாவ�ம் சிறிய�மான ஒ� பாகமா�ம். மதிப்� என்ப�
ஊதியத்தின் இ�தியான�ம் ெபரிய�மான ஒ� பாகமா�ம். மதிப்பின்
அள� ��தல் என்றால் அைத ஈட்�யதற்கான உைழப்� நீண்டதாக�ம்
க�னமானதாக�ம் இ�க்�ம். பயன்பாட்ைடப் ெபா�த்� மதிப்பில் பல
ப�நிைலகள் இ�க்கின்றன. ஆகச் சிறந்த மனிதர்கள் சிறந்த மதிப்ைபப்
ெப�வார்கள்.

 

ஊதியத்தின் ��ைமையப் ெப�பவர்கள், மகிழ்ச்சியின் ��ைமையப்
ெப�வார்கள். ேசாம்பித் திரிவதற்�ம் வி�ப்பமின்றி ெவ�ப்ேபா�
ெசய்யப்ப�ம் ேவைலக்�ம் மகிழ்ச்சியின்ைமயின் நாணயங்கள் கிைடப்ப�
ேபால உண்ைம உைழப்பிற்� ஊதியமாக மகிழ்ச்சி நிச்சயம் வ�ம். தன�
ஆற்றல்கைள ஒ�வன் மனிதக்�லத்தின் �ன்ேனற்றத்திற்�ம் மகிழ்ச்சிக்�ம்
��ைமயாக ெவளிப்ப�த்தி�ள்ள உணர்ைவ அவன் ெப�ம் ேபா�
அவ�க்கான மகிழ்ச்சி �ைறகளின்றி காணப்ப�ம். அதில் நிம்மதியான
உ�த்தாத ெநஞ்சம், நிைறவான உள்ளம், உள்ளைமதியான மனம்
உைறந்தி�க்�ம்.
 

�தலில் உைழப்�, பின்� ஊதியம். உைழப்� உண்ைமயானதாக�ம் அதில்
ஈ�ப�வ�  இயல்பாகேவ வி�ம்பக் ��யதாக�ம் அதிலி�ந்� ெபறப்ப�ம்
பணம் �யக் ெகாண்டாட்டங்களிேலா �ட்டாள் தனமான ேகளிக்ைககளிேலா
வீணாக்கப்படாமல் ேமன்ேம�ம் பணிக�க்காக�ம் �றிக்ேகாள்கைள
எட்ட�ம் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ேபா� மட்�ேம நல்வாழ்�த் ெதாட�ம்.
பணத்திற்காக மட்�ேம ஒ�வன் ேவைல ெசய்கிறான் என்றால் �ட, அந்தப்
பணத்ைத அவன் கவனமாக நல்ல �ைறயில் ைகயாண்டால் அதன்
மதிப்பிற்� தக்கவா� ஒ� சிறிய அளவிலான ெதாழில் வளர்ச்சி ஏற்ப�ம்.
ஆனால், அந்தப் பணத்ைத நல்வாழ்விற்� ெசல� ெசய்யாமல்
வீணாக்கினால், அவன் வாழ்ெவன்�ம் மரத்தின் உயிேராட்டமில்லாத
பயனில்லாத கிைளயாகத் தன்ைனத் தாழ்த்திக்ெகாள்வான்.

 

ெபா�ட்களின் இயற்ைக விதி எைதக் ேகா�கிற� என்றால், ஒவ்ெவா�
மனித�ம் எந்த அள� ெகா�க்கிறாேனா, அந்த அள� அவன் ெபறலாம்
என்�. அவன் ேசாம்ேபறித் தனத்ைதத் தந்தால் அவன் ெசயல்பட ��யாத
நிைலைய  ெப�வான், அவன் ெசய்ய ேவண்�ய பணிைய வி�ப்பமின்றி



பற்றா�ைறயாகச் ெசய்தால், நம்பிக்ைக�ம் பா�காப்�ம் இல்லாத
ஊதியத்ைத  ெப�கிறான். அவன் தன் உைழப்ைப வி�ப்பத்ேதா�
தாராளமாக வழங்கினால் அவன் தாராளமான ஊதியத்ைதப் ேபர�ேளா�
ேசர்த்�ப் ெப�கிறான்.

 

இப்ேபா� இங்ேக வழக்கமாகப் பின்வ�மா� ேகட்கப்ப�கிற�: “நீங்கள்
ெசால்வ�, சில �றிப்பிட்ட தனிநபர்க�க்� ேவண்�மானால் ெபா�ந்தலாம்?
ெப�ம் எண்ணிக்ைககளில் பா�ப�ம் ஏைழக�க்� எப்ப�ப் ெபா�ந்�ம்,
ஆைலகளி�ம் ெதாழில் ைமயங்களி�ம் இயந்திரமயமாக ேவைல ெசய்ய
ேவண்�ய நிைலயில் இ�ப்பவர்க�க்� எப்ப�ப் ெபா�ந்�ம்?”

 

இ� எல்ேலா�க்�ம் ெபா�ந்�ம். எந்த  தனிநபர்க�க்�ம் சிறப்�ச் ச�ைக
வழங்கப்பட்��க்கவில்ைல. இப்ேபா� உயர்நிைலயிலி�ப்பவர்கள் ஒ�
காலத்தில் தாழ்நிைலயில் இ�ந்தவர்கள் தாம்.  இயந்திரமயமான ேவைல
ெசய்�ம் ஆைல ெதாழிலாளி தன� கடைமயில் �யநலம் கலக்காமல்
கவனமாக ேவைல ெசய்ய  ேவண்�ம் என்�ம் �ற்ைற ம�க்க ஏதாவ�
சிறப்�க் காரணமி�க்கிறதா?  அவன் தன் உடல், மனம் மற்�ம் நிதி சார்ந்த
ஆற்றல்கைள வீணாக்காமல் அவற்ைற தன் வீ�ம் �ற்�ப்�ற�ம்
ேமம்ப�வதற்�ப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம், அவன� மாைல ேநர ஓய்�
ேநரங்கைளத் தன் அறிவாற்றல் மற்�ம் அறெநறி ஒ�க்க �ைறகைள
ேமம்ப�த்திக்ெகாள்ளச் ெசலவிட ேவண்�ம்.
 

இவ்வா� அவன் தன்ைன உயர்தளத்திற்� பயன்பா�ள்ளவனாக�ம்
ஆற்ற�ள்ளவனாக�ம் விளங்கத் தன்ைன தயார்ப்ப�த்திக் ெகாள்ள
ேவண்�ம். அவன் ேபாதிய அள� தன்ைன தயார்ப்ப�த்திக் ெகாண்�
ெபா�ப்�க்கைள ஏற்� ெசயல்ப�வதற்கான வலிைமைய ெபற்றி�க்�ம் ேபா�
அவன் உயர்நிைல அைடவைதத் த�க்கக் ��யதாக எ��மி�க்கா�.

அவன் அறிவி�ம் வலிைமயி�ம் தன்ைனத் தயார்ப்ப�த்திக்ெகாள்�ம்
ெசயல்பாேட அதனளவில் அவ�க்� மகிழ்ச்சிைய வழங்கக் ��ய ஒன்றாக
இ�க்�ம்.
 

உைழப்�, ஊதியம் மற்�ம் நல்வாழ்� என்பன தனிமனிதன் மற்�ம்
மனிதக்�லம் ஆகிய இரண்�ன்  பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒ� மிகப் பரந்த
நிைலைய வகிக்கக் ��ய நிைலயா�ம். எதிர்கால அரசியல் ெபா�ளாதாரம்,
 தான் இப்ேபா� �றக்கணித்�க் ெகாண்��க்�ம் மனம் மற்�ம் ஆன்மீக
அ�ப்பைடயிலான ஊதியங்கைளக் கணக்கில் எ�த்�க் ெகாள்�ம்



என்றா�ம், இன்�ம் அைவ தான் மனிதர்களின், ேதசங்களின் நல்வாழ்ைவத்
தீர்மானிக்�ம் சக்திகளாக இ�க்கின்றன.

 

ஒ� ேதசத்தின் மகிழ்ச்சி�ம் ெசழிப்�ம் அதன் ெபா�ள் வளங்களில் மட்�ம்
இல்ைல, ஆனால் அதில் ��யி�ப்பவர்களின் மனம் மற்�ம் ஆன்மீக
வளத்ைத�ம் ெபா�த்தி�க்கிற� என்� உணர்ந்� அைத பயன்ப�த்த
விைள�ம் ேபா� அ� அந்தத் ேதசத்திற்� ெப� நன்ைமயாக இ�க்�ம்.
மாற்றங்க�க்� உள்ளா�ம் கல்வி�ைறகளால் மன வள�ம் நிம்மதி�ம்
உ�வா�ம். உயர்வான  சிறந்த வாழ்�க்� மட்�மல்ல, ெபா�ள் சார்ந்த
ெவற்றிக்�ம் உ�தியான விைரவான வழி �ண இயல்�கைள உளப்�ர்வமாகத்
தி�த்தி அைமத்�க் ெகாள்வ� தான்.



3.  த�தி�ள்ள� தப்பிப் பிைழக்�ம்—ெதய்வீக
நியதியின் பார்ைவயில்
 

இயற்ைக�ம் உள்�ணர்�ம் ஒன்�க்� ஒன்� எதிரானைவ என்� ஒ�
காலத்தில் உலகெமங்�ம் பரவலாகக் க�தப்பட்ட�. இன்�ம் �ட
ெப�ம்பாலான மக்கள் அைவ ஒன்�க்� ஒன்� எதிரான� என்�
க��கிறார்கள். ஆனால் என்�ம் நிைலயான ஒர் உண்ைமயின் இ� ேவ�
பாகங்கேள இயற்ைக�ம் உள்�ணர்�ம் என்�ம் �ட்பமான க�த்ைதப்
பிரபஞ்ச ெசயல்பா�கைளப் பற்றிய ��ைமயான அறி� ெவளிப்ப�த்�ம்.
 

உள்�ணர்�ச் சடப்ெபா�ளாக மாறி பார்ைவக்�ப் �லப்ப�வேத
இயற்ைகயா�ம். மைறந்தி�க்�ம் ஒன்� தன்ைன ெவளிப்ப�த்திக்ெகாள்ள
ேதர்ந்� எ�த்�க் ெகாள்�ம் எ�த்�ம் வ�வ�ேம காட்சியா�ம்.
�வ�களற்றப் பாைலவனங்க�க்�ச் ெசன்� நாம் உண்ைமையத்
ேத�கிேறாம். ஆனால், அ� எல்லா ேநர�ம் நம் கண் �ன் நின்�
ெகாண்��க்கிற�. ஆனால் நாம் கண்கள் ��யப�ேய பயணத்ைத
ெதாடங்கிேனாம், ��ய கண்கைள திறக்காமேலேய வந்� ேசர்ந்ேதாம்.
எங்ெகங்ேகா உண்ைமையத் ேத� கைளத்�ச் ேசார்ந்� ேபாய் பயனில்லாமல்
அைலவதிலி�ந்� ெதளிவானைத, எளிைமயானைத ேநாக்கி ெநஞ்சம்
தி�ம்�ம்; அறியாைமயிலி�ந்�ம் ஆணவத்திலி�ந்�ம் வி�பட்ட
பார்ைவ�டன் நாம் இயற்ைகைய ேநாக்கிேனாம், ஆ! களங்கமான�
பரி�த்தமாகியி�க்கிற�, நிைலயில்லாத� நிைலயான� ஆகியி�க்கிற�,

இயற்ைகயான� உள்�ணர்வின் காட்சியாக ெவளிப்ப�கிற�.

 

எனேவ, சடப்ெபா�ட்கைள ஆய்� ெசய்�ம் ஒ� விஞ்ஞானி ஒ� இயற்ைக
விதிைய ெவளிப்ப�த்�ம் ேபா�, ெதளிவான மனங்க�க்� ஒ� ஆன்மீக
விதிைய அவைன�ம் அறியாமல் ெவளிப்ப�த்�கிறான். ��ப் பிரபஞ்ச�ேம
ஆன்மீக வயப்பட்ட� தான். ஒவ்ெவா� இயற்ைக விதி�ம் ஆன்மீக
அறெநறித் தன்ைன ெவளிப்ப�த்திக்ெகாள்�ம் எ�த்� வ�வா�ம்.
பிரபஞ்சத்தின் இந்த ஆன்மீக இயல்� உணரப்ப�ம்ேபா�, �லப்ப�ம் ெபா�ள்
மற்�ம் �லப்படாத உள்�ணர்� ஆகியவற்�க்� இைடயிலான �ரண்பா�கள்
���க்� வந்� வி�ம். ெபா�ைள ஈட்ட மனம் தளராமல் உண்ைமயாக
�யற்சிைய ேமற்ெகாள்�ம் ஒ�வன் உலகவாழ்வில் �ழ்கித்தைழத்தவன்
என்� சமகாலத்தவர்களால் �றப்ப�பவன் அேத ேநரத்தில்



ஆன்மீகவாதியாக�ம் ெவளிப்ப�வான். அேத நிைல தான்
ெவளித்ேதாற்றத்தில் ஆன்மச் ெசயல் �ரிபவ�க்�ம். பிரபஞ்ச ெசயல்பாட்�ல்,

அைவ ெவவ்ேவறானைவ அல்ல, ஒேர ��வட்டத்தின் இ� ெவவ்ேவறான
அைரவட்ட வைள�கேள.

 

சார்லஸ் டார்வின் “த�தி�ள்ள� தப்பிப் பிைழக்�ம்” என்�ம் விதிையப்
ெதரியப்ப�த்�ம் ேபா� இயற்ைகயின் ெசயல்பாட்�ல் உள்ள அறெநறிைய,

தர்ம நியாயத்ைத ெவளிப்ப�த்�கிறார். மதச்சார்�ைடயவர்கள்,

உலகெமங்�ம் ேவ�பா� இல்லாமல் அைத எதிர்த்ததன் காரணம், அ� ஒ�
உண்ைமைய அப்பட்டமாக ெவளிப்ப�த்�கிற� என்பதால் அல்ல, ஆனால்,

அந்த விதிைய அவர்கள் தவறாகப் �ரிந்� ெகாண்டதால். இன்�, அந்த
எதிர்ப்�ணர்� ஏறக்�ைறய ம�ந்� விட்ட� என்றா�ம், அைத, அன்ைப�ம்
இரக்கத்ைத�ம் அழிக்கின்ற ஒ� ெகா�ரமான விதியாகேவ அ�
ெப�ம்பா�ம் �றிப்பிடப்ப�கிற�.

 

அந்த விதிைய பல�ம், “ெகா�ரமான� தப்பிப் பிைழக்�ம்” அல்ல�,

“வலிைமயான� தப்பிப் பிைழக்�ம்” என்ேற ெபா�ள் ெகாள்கிறார்கள்.

இங்�த் தான் தவறானப் �ரித�ம் ஏற்ப�கிற�. “த�தி�ள்ள� தப்பிப்
பிைழக்�ம்” என்ற சரியானச் ெசாற்ெறாடரின் மீதான நம� பார்ைவைய நாம்
இழக்கக் �டா�. காரணம், த�தி�ள்ள� என்�ம் ெகா�ரமானதாக
இ�க்கா�, ெவ� அரிதாகேவ, வலிைமயானதாக இ�க்�ம். வலிைமயான,

ெகா�ரமான விலங்�கள் என்ேறா ம�ந்� பலவீனமான, ஆனால் அறிவாற்றல்
மி�ந்த உயிரினங்க�க்� இடம் அளித்� விட்டன. எண்ணிக்ைகயில்
அடக்க ��யாத �ச்சி வைககைள�ம் அவற்ைறக் ெகான்� �சிக்�ம்
வலிைமயான எதிரிகைள�ம் எண்ணிப்பா�ங்கள். ஆனா�ம், இந்த
அ�ைமயான. அற்�தமான உயிரினங்கள் ெதாடர்ந்� வாழ்கின்றன, அதற்�
அைவகள� அறிவாற்றேல காரணமா�ம், அதன் வலிைமயான எதிரிகைள
விட அைவேய தப்பிப் பிைழக்க த�தி வாய்ந்தைவ. த�தி�ள்ளைவ தப்பிப்
பிைழக்�ம் என்பதன் அர்த்தம் எ� சிறந்தேதா அ� தான் ெதாடர்ந்�
வா�ம். �ன்ேனற்றம் ெதாடர்ந்� நிகழ்ந்� ெகாண்��க்�ம் உலகில்,

ஒவ்ெவா� கால கட்டத்தி�ம், த�தி நிைறந்தைவ த�தி �ைறந்தவற்ைற
விட �ன்ேனறியி�க்�ம். அப்ப� நடப்ப� தான் �ன்ேனற்றத்தின் அர்த்தம்.
நாம் �ன்ேனற்றம் என்ற�டன் உடன�யாக நம் நிைன�க்� வ�வ�,

உயர்வான�ம் காலச் �ழ�க்� ஏற்ற�மான ஒன்� காலச் �ழ�க்�
ெபா�ந்தாத தாழ்வானைத கடந்� ெசல்வைதத் தான். இந்த �ன்ேனற்றம்,



த�தி�ள்ள� தப்பிப் பிைழக்�ம் என்�ம் �ற்� ஒ� ஆன்மீக விதியாக
பரிணமிக்கின்ற�.

 

இந்த க�த்தின் எதிர்ப்பாளர்கள் �யநலம் மிக அதிகமாக உள்ள
உயிரினங்கேள தப்பிப் பிைழக்க த�தியானைவ என்� எண்ணி, அந்தக்
க�த்ைதக் கண்டனம் ெசய்� �யநலத்ைத �ன்னிைலப்ப�த்�வதாக
டார்விைன �ற்றம் �மத்�கிறார்கள். ஆனால், அவர்கள� மீ� தான்
பிைழேய தவிர டார்வின் மீேதா அல்ல� அந்த விதியின் மீேதா அல்ல.

அவர்கள� பாரபட்சமான மனப்பான்ைமயால் ஒ� ெபாய்யான அர்த்தத்ைதக்
கற்பித்�க் ெகாண்� தாக்�கிறார்கள். �யநலம் மிக அதிகமானைவேய
தப்பிப் பிைழக்க த�தியானைவ என்� பிைழயாகக் க��வதால் ஏற்ப�ம்
தவறா�ம். அவ்வா� க��வ�, மிக ேமாசமான உயிரினங்கைளச் சிறந்த
உயிரினங்களாகக் க��வ� ேபான்றதா�ம். �யநலம் மிக்கைவகைள விட
�யநலமற்றேத தப்பிப் பிைழக்க த�தியானைவ என்� நாம் உண�ம் ேபா�,

அதன் எதிர்ப்பாளர்கள் வழங்�ம் க�த்திற்� �ற்றி�ம் எதிரான ஒ�
பரிணாமத்ைத அந்தக் க�த்�ப் ெப�கிற�. மிக ஆழமான அறெநறி
ேகாட்பா�களான அன்�ம் நீதி�ம் அதில் இையந்� ெசயல்ப�வைதக் காண
���ம்.
 

த�தியான� தப்பிப் பிைழக்�ம் என்பைத நிைனவில் ெகாண்டதன்
பின்னணியில், பிரபஞ்ச விதி �ைறகளின் ப�, த�தியானைவ என்பதற்கான
வைரயைற என்ன? ஒ� உயிரின �ட்டத்தில் மிக த�தியானைவேய அதிகம்
�ன்ேனறியி�க்�ம் என்ப� ெவளிப்பைடயான� ஆ�ம். மிக
வலிைமயானேதா, மிகக் ெகா�ரமானேதா, மிகச் �யநலமானேதா அல்ல,

உடலளவில் மிக அற்�தமான�ம் அல்ல, ஆனால், பரிணாம வளர்ச்சிக்� ஏற்ப
�ன்ேன�பைவேய த�தியானைவ ஆ�ம்.
 

ஒ� கால கட்டத்தின் �ழலில் த�தியான ஒன்� இன்ெனா� கால
கட்டத்தின் �ழலிற்�த் த�தியானதாக இ�க்கா�. ஒ� காலத்தில் மி�க
வலிைமேய ேபராற்றலாக விளங்கிய�. அைத விட உயர்ந்த ஒன்�
பரிணமிக்காமல் இ�ந்த காலம் அ�. ஆனால், பத்� மில்லியன்
ஆண்�க�க்� �ன்பான அந்தக் காலக் கட்டத்தின் �ழலி�ம் �ட,

இராட்சத உயிரினங்கள் �மிெயங்�ம் ேகாேலாச்சிய காலத்தி�ம் �ட,

அவற்ைற விட உயர்வான ஒன்� பரிணமித்�க் ெகாண்��ந்த�. �யநலமற்ற
அன்�ம் அறிவாற்ற�ம் தங்கள் இ�ப்ைப ெமல்ல உணரச் ெசய்�க்
ெகாண்��ந்தன. அந்த இராட்சத விலங்�க�ம் தங்கள் �ட்�கைளக்



காப்பாற்றி அன்�ச் �ரந்தன. மனிதேனா மி�கேமா, தங்கள் சந்ததிையச்
�யநலமின்றி காப்பாற்றியைவேய, தப்பி பிைழத்தன.

 

தங்கள் சந்ததிையப் �றக்கணித்த உயிரினங்கள் ம�ந்� ேபாயின. இவ்வா�,

நீண்ட ெந�ங்காலத்திற்� �ன்�, அறிவாற்றல் என்�ம் �ழந்ைத மி�க
ஆற்றல்க�க்� மத்தியில் பிறந்�, ெமல்ல ெமல்ல, ஆனால், உ�தியாக மி�க
ஆற்ற�க்� ேமெல�ந்� வந்த�. இன்� அறிவாற்றல் உலைக ஏறக்�ைறய
ைகப்பற்றி ஆள்கிற�, வலிைமயான மி�க ஆற்றல்கள் ஒேரய�யாக ம�ந்�
ேபாய் பலவீனமான சிறிய, ஆனால் சிறப்பான அறிவாற்றல் ெபா�ந்திய
உயிரினங்கள் ஆள்கின்றன.

 

இப்ப� ஒ� விதி ெசயல்படாமலி�ந்� இ�ந்தால், மனிதன் தன� இன்ைறய
நிைலைய எட்�யி�க்க ��யா�. பல மில்லியன் ஆண்�க�க்� �ன்�
�தல் உயிரினம் �மியில் ேதான்றிய காலத்திலி�ந்� மனிதன் ேதான்றி
அவன் சந்தித்த ேபாராட்டங்கள், ெசய்த ேதர்�கள், ேமற்ெகாண்ட
�ன்ேனற்றங்கள் என்�ம் வழி�ைறயின் வாயிலாக இன்� அவன்
சிகரத்தின் உச்சியிலி�க்கிறான். பல மில்லியன் கணக்கான ஆண்�களாக
அல்ல� �கங்களாகச் ெசயல்ப�ம் விதியான த�தி�ள்ள� தப்பிப்
பிைழக்�ம் என்ற விதியின் நி�பணச் சான்றாகேவ மனிதன் இன்�
இ�க்கிறான். தன்�ள் இ�க்�ம் அறிவாற்றலின் அ�ப்பைடயில் மனிதன்
இன்� உலைக ஆள்கிறான். ஆனால், அந்த அறிவாற்றைல விட ஓர்
இன்ெனா� உயரிய ேகாட்பா� அவ�ள் பரிணமிக்கின்ற�.

 

அ� ெதய்வீக அன்�. எப்ப�, மி�க ஆற்றைல விட அறிவாற்றல் பன்மடங்�
உயர்வானதாக�ம் ஆற்றலானதாக�ம் இ�க்கின்றேதா அ� ேபாலத் ெதய்வீக
அன்�ம் அறிவாற்றைல விட பன்மடங்� உயர்வான�ம் ஆற்றலான�ம் ஆ�ம்.
இங்� ெதய்வீக அன்� என்ற ெசாற்பதம் பயன்ப�த்தப்ப�வதற்�க் காரணம்,
��கிய மனித பாச�ம் இரக்க�ம் அன்� என்ற ெசால்லப்ப�கின்ற
காரணத்தால், ெதய்வீக அன்ைம அதிலி�ந்� ேவ�ப�த்�வதற்காகேவ
ஆ�ம். ஆனால், உண்ைமயான அன்ைப ேவ�ப�த்�ம் ேநாக்ேகா� அல்ல.

அறிவாற்றல் �யநலத்திற்� உதவலாம். ஆனால், அறிவாற்றல் அன்பிற்� உதவ
��யா�.  அன்பில், எல்லாச் �யநல�ம் மி�க ஆற்ற�ம்
வி�ங்கப்ப�கின்றன, ஆனால் அைவ கனிவாக உ�மா�கின்றன.

 

ெதய்வீக அன்பின் �வக்கம் �மியில் ஏற்ெகனேவ நிகழ்ந்�விட்ட�. அந்தத்
ெதய்வீக அன்� ��ைமயாக மலர்ச்சி  ெபற்றி�ந்த மனிதர்கள், �றிப்பிட்�
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ெசால்ல ேவண்�ம் என்றால்-, மாெப�ம் ஆன்மீக ஆசான்கள், தங்கள�
எ�த்�க்காட்டான வாழ்வா�ம் ேபாதைனகளா�ம் உலைக இன்�ம்
ஆள்கிறார்கள். �யநலம் மிக்க மனிதர்கள் அவர்கைளக் கட�ளாக
வணங்�கிறார்கள். இத்தைகய மனிதர்களிடம் �� ெகாண்��ந்த அன்�
காலத்ைதக் கடந்� என்னெவல்லாம் ெசய்ய ���ம் என்பைத நாம் பார்க்க
��கிற�. நிைறய மனிதர்கள் அன்பின் உயர்நிைலையப் ெபற்றி�ந்தால்,

இப்ேபா� மி�க ஆற்றல் அறிவாற்றலால் ஆளப்ப�வ� ேபாலச் �யநல�ம்
�யநலம் ெகாண்ட மனிதர்க�ம் இத்தைகய அன்பின் உயர்நிைலக்�
கீழ்ப�ந்� அவற்றால் ஆளப்படக்��ய நிைல ஏற்ப�ம்.   இந்த அன்�
இப்ேபா� ேபராசான்களிைடேய மட்�ம் இ�ந்� ஊற்ெற�க்கவில்ைல,

சாதாரண மனிதர்களிடமி�ந்�ம் �ட ெவளிப்ப�கிற�. ஆனால் எளிதில்
அைடயாளம் கண்� ெகாள்ள ��யாத வைகயில் ெவளிப்ப�கிற�.

இ�ந்தா�ம், கனி�ம் மகிழ்ச்சி�மான அதன் அதிர்வைலகள் மனித
இதயங்களால் உணரப்படாமல் இல்ைல.

 

த�தி�ள்ள� தப்பிப் பிைழக்�ம் என்பதற்� எதிரான ெபா�வான வாதம்
என்னெவன்றால், அ� நைட�ைறப்ப�த்தப்பட்டால், வலிைமயானவர்கள்
மட்�ேம காப்பாற்றப்ப�வார்கள், பலவீனமானவர்க�ம் ெசயல்திறனில்
�ைறந்தவர்க�ம் ெகான்றழிக்கப்ப�வார்கள், மனிதக்�லத்தின் அன்�ம்
இரக்க�ம் அழிக்கப்ப�ம் என்பதா�ம். ஏற்கனேவ நாம் �றிப்பிட்��ந்த
பிைழயான �ரிதலின் ெசயல் வ�வேம இந்த வாக்�வாதம். அன்�ம்
இரக்க�ேம மனிதக்�லத்தின் சிறப்� என்� வாதி�ம் அேத ேநரம்
த�தி�ள்ள� அல்ல� சிறப்பான� தப்பிப் பிைழக்�ம் என்� ெசால்�ம் அேத
ேவைளயில் சிறப்பான அைவ ம��ம் என்� ெசால்வ� �ரிந்�ெகாள்ளப்படாத
�ரணாக உள்ள�. இங்� தான் நாம் அதன் ைமயக் க�த்திற்�
வந்�விட்ேடாம். சிறப்பான� தப்பி பிைழக்�ம், எனேவ, கனி�, இரக்கம்,
அன்� ஆகியவற்ைற �யநலத்தால் கவிழ்க்க ��யா�. �யநலம்
அழிந்ெதாழி�ம்.
மனிதர்கைள மட்�ம் எ�த்� ெகாண்ேடாமானால், தப்பிப் பிைழக்க
த�தியானவர்கள் �யநலமிக்கவர்கேளா ெகா�யவர்கேளா அல்ல, ஆனால்,

கனி�, இரக்கம், நீதி, அன்� ேபான்ற ெமல்லிய �ண இயல்�கைள,

��க்கமாகச் ெசால்ல ேவண்�ெமன்றால் அறெநறிகைள கைடபி�க்�ம்
�ய்ைமயான ெமய்யறி� மிக்கவர்கேள என்ப� ெதளிவா�ம்.
 

இந்த விதிைய நைட�ைறப்ப�த்த ேவண்�ம் என்� ேப�வதிலி�ந்ேத
அதி�ள்ள �ட்டாள்தனம் ெவளிப்ப�கிற�. காரணம், அ� தானாகச்



த� � த � � த
ெசயல்படக்��ய ஒன்�, அ� எப்ேபா�ம் ெசயல்பட்�க் ெகாண்ேட
இ�க்கின்ற�, எல்லா மனிதர்க�ம் உயிரினங்க�ம் அதற்�
கீழ்ப�கிறார்கள். மனித இனத்தின் எந்தப் பிரிவாவ�, இந்த விதிைய
நைட�ைறப்ப�த்�கிேறாம் என்� ெசால்லி தங்க�ள் இ�க்�ம்
பலவீனர்கைள�ம் ெசயல்திறன் �ைறந்தவர்கைள�ம் ெகால்ல நிைனத்தால்,

அவர்கள� வி�ப்பத்திற்�  இந்த விதி ெசயல்படாமல், அதற்� மாறாக
தனக்� உரிதான அறெநறிகளின் ப� ெசயல்பட்� அவர்கைளேய விைரவில்
அழித்� வி�ம்.
 

மனிதக்�லத்தின் இந்த இைடயறாத �ன்ேனற்றத்தால், வளர்ந்� வ�ம்
அறிவாற்றைல�ம் கனிைவ�ம் எதிர்க்க ��யாமல்  ெகா�ரத்தன்ைம தப்பிப்
பிைழப்பதற்� ேம�ம் ேம�ம் த�தியற்றதாகிற�. ெகா�ர இனங்கள்
ஏறக்�ைறய அழிந்ேத விட்டன, சில ஒ�ங்கைமக்கப்படாத அைமப்�க்கள்
மட்�ேம மீதமி�க்கின்றன. ேவட்ைடயா�ம் மி�கங்கள் அ�கிவிட்டன,

ெவறிபி�த்த மனிதர்கேள இப்ேபா� ச�கத்திற்� ஆபத்தாக
இ�க்கிறார்கள். ப�ப�யாக தவிர்க்க இயலாத வைகயில், அன்பினால்
ஆளப்ப�ம் உலகில், நீதி�ம் உண்ைம�ம் ெவற்றி ெப�ம் உலகில், அைமதி�ம்
நல்ெலண்ண�மான �ழலில்-,  தப்பிப் பிைழப்பதற்கான த�தியில்லாமல்
�யநல�ம் ெவறி�ணர்�ம் ெகாண்ட மனிதர்களின் ஆற்றல் உலகில் �ைறந்த
ப�ேய இ�க்�ம், இராட்சத மி�கங்கள் �ற்றாக ஒழிந்த� ேபாலச் �யநல�ம்
ெவறி�ணர்�ம் ெகாண்ட மனிதர்களின் ஆற்றல்  இ�தியில் �மியிலி�ந்�
�ற்றி�மாக ஒழிந்� வி�ம்.
 

எனேவ, டார்வின் �ன்னி�த்�ம் இந்த விதி என்ப� இயற்ைகயின் ஒர்
அம்சம். நீதி அல்ல� அன்பின் ெசயல்பா� ஆ�ம். காரணம், உண்ைமயின்
ெவளிச்சத்தில் நீதி�ம் அன்�ம் ஒன்றாகேவ பார்க்கப்ப�கிற�. இந்த
விதியின் ஆன்மீகக் �� பற்றி  எல்லா ேபராசான்க�ம்
நன்கறிந்தி�ந்தார்கள், தங்கள் ேபாதைனகளில் அவர்கள் இைத
உட்��த்தியி�ந்தைத மனிதர்கள் தான் காண மறந்தார்கள். எனேவ
இேய�வின் வாய்ெமாழியான “சாந்த �ண�ைடயவர்கள் �மிைய
வசப்ப�த்�வார்கள்” என்ப� டார்வினின் �ற்றான த�தி�ள்ள� தப்பி
பிைழக்�ம் என்பைத ெவளிப்ப�த்�ம் ஒ� எளிய ஆன்மீக வாசகேம.



4. தீைமயில் ெபாதிந்�ள்ள நீதி
 

இன்� நாம் அ�க்க� ேகட்�ம் ஒ� ேபச்�ெமாழி,”எல்லாம் நன்ைமக்ேக”.

ேபாப் தம� �கழ் ெபற்ற �த்தகத்தில், “எ� உள்ளேதா, அ� சரி” என்கிறார்.
பலரா�ம் வழிெமாழியப்ப�ம் ப்ெரௗனிங்கின் �கழ்ெபற்ற வாசகம், “கட�ள்
�வர்கத்தில் இ�க்கிறார். உலகில் நைடெப�வன யா�ம் சரிேய.”

 

இத்தைகய �ற்�க்கைள எதிர்ெகாள்�ம் ேபா� இயற்ைகயாகேவ சில
ேகள்விகள் ேமெல�ம்: ேபா�ம் பஞ்ச�ம் ஏற்ப�வைத நல்ல� எனச் ெசால்ல
���மா? ேநா�ம் வ�ைம�ம் நல்ல� எனச் ெசால்ல ���மா? �க்க�ம்
�ன்ப�ம் நல்ல� எனச் ெசால்ல ���மா? இைவ எல்லாம் மனித வாழ்வில்
ஒ� அங்கமாக விளங்�ம் நிதர்சனமான உண்ைமகள். மீண்�ம் அேத
இடத்திற்� வ�ேவாம், பாவ�ம் �யநல�ம் சரியானதா? ேபாைத�ம்
ெகா�ங்ேகான்ைம�ம் சரியானதா? �ற்ற�ம் வன்�ைற�ம் சரியா?
கடலி�ம் நிலத்தி�ம் ஏற்ப�ம் விபத்�க்கள் நன்ைமயா�மா?
இலட்சக்கணக்கான உயிர்கைளப் பலி வாங்�ம் ேபரழி�கள் நன்ைமயா�மா?
இைவ�ம் �ந்ைதய �ற்�க்கைள ேபாலத் தினசரி நிகழ்�களா�ம். இைவ
உண்ைமயான உலகநடப்�க்கள், �ன்பத்ைதப் பரவலாகச் ெசய்கின்றன, இைவ
யா�ம் சரியா?
 

கடந்த பல ஆண்�களில் நிகழ்ந்�ள்ள எதிர்பாராத ேபரழி�களான எரிமைல
ெவ�ப்�க்கள், நில ந�க்கங்கள், ெவள்ளம், பஞ்சம், ேபார், பல்ேவ�
வைகயான �ற்றங்கைள மற்�ம் வன்�ைறகைளக் �றித்� பல�ம் இவ்வா�
ேகள்விெய�ப்பியி�ப்பார்கள்.

 

அைவ எல்லாம் சரி தானா? பின் ஏன் மனிதர்கள் அவற்றிலி�ந்� தப்ப
விைழகின்றனர். “எ� உள்ளேதா, அ� சரி” என்� ��பவர்கள் �ட சில
வைகயான தீங்�கைளக் �றிப்பி�கின்றனர், அவற்றிலி�ந்� வி�பட என்ன
வழி�ைறகள் இ�க்கின்றனேவா அவற்ைறப் பரிந்�ைரக்கின்றனர்.
 

மனிதக்�லத்திற்� மகிழ்ச்சிையத் த�கின்றதா என்ற ேகாணத்திலி�ந்�
பார்த்தால், இைவ �க்கத்ைத தான் த�வதால் இைவ யா�ம் சரியில்ைல
என்� ெதளிவாக அறியலாம். தத்�வ அ�ப்பைடயில் தீங்� என்� ஒன்�
இ�ப்பைத ம�ப்பவர்கள் �ட நைட�ைற வாழ்வில் அைத �றிய�க்க



ேவண்�ம் என்�ம் தங்கள� �யற்சியால் அதன் இ�ப்ைப
அங்கீகரிக்கிறார்கள்.

 

என்ன தான் ெசான்னா�ம், இந்த ��ப் பிரபஞ்சத்தின் நன்ைமக்கான
அ�ப்பைடயில் அந்த �ற்�க்கள் எல்லாம் சரியானைவேய.

ஒவ்ெவான்�க்�மான ெதாடர்பின் அ�ப்பைடயில் அ� உணரப்பட
ேவண்�ய�. தீங்ைக அங்கீகரிப்ப�, எல்லாம் நன்ைமக்ேக என்�ம் �ற்�
ஆகியைவ ஒன்ேறா� ஒன்� �ரண் பட்டதல்ல. வாழ்வின் நிகழ்�கைள
மனிதக்�லத்தின் மகிழ்ச்சிேயா� ெதாடர்� ெகாண்� பார்த்தால், சிலவற்ைற
“நன்ைமயாக�ம்”. சிலவற்ைற “தீைமயாக�ம்” அைடயாளம் காண ���ம்.
ஆனால் அவற்ைற என்�ம் நிைலயான அ�ப்பைட ேகாட்பாடான நீதிேயா�
ெதாடர்� ெகாண்� பார்த்தால், அைனத்�ம் சரியாகேவ ேதான்�ம், எல்லாம்
வல்ல நீதியின் �ன் அைனத்�ம் சமம் என்ற எதற்�ம் வைளந்�
ெகா�க்காத விதிேயா� இைசந்� சரியாகேவ இ�க்�ம்.
 

உடல் வலி என்�ம் ஒ� எளிய உதாரணத்ைத எ�த்�க் ெகாள்�ங்கள்.

மனித வாழ்வின் மகிழ்ச்சி என்ற அ�ப்பைடயில் க��ம் ேபா�, உடலின் வலி
என்ப� ஒ� தீைமயா�ம். ஆனால் உயிர் என்ற அ�ப்பைடயில், அைதக்
காப்பாற்ற ேவண்�ம், அ� ெதாடர்ந்� நீ�க்க ேவண்�ம் என்�ம்
கண்ேணாட்டத்தில் கா�ம் ேபா�, அந்த உடல் வலி ஒ�
�ன்ெனச்சரிக்ைகயாகேவ இ�ப்பதால் நன்ைமயானதாகேவ காணப்ப�ம்.
அந்த உடம்ைபப் பாதிப்பிலி�ந்� அழிவிலி�ந்�ம் காப்பதற்� ஆவன ெசய்�ம்
ப� அ� மனிதைன வலி��த்�கிற�.

 

உடல் வலிையப் ேபான்றேத தான் மனதின் வலிக�ம். �க்கம், மன உ�த்தல்,

தனிைம மற்�ம் ேசாகம் ஆகியன மகிழ்ச்சிைய அழிப்பதால் தீைமயா�ம்.
ஆனால், அறியாைம மற்�ம் தீய ெசயல்களின் விைளேவ அைவ என்ற
அ�ப்பைடயில் அ� நியாயமான காரணமாக இ�ப்பதால் அைவ உண்ைமயில்
நன்ைமயாகேவ க�தப்ப�ம். அ� ெமய்யறி�ம் ேநரிய ெசயல்பா�க�மான
பாைதயில் ெசல்ல மனிதைன வலி��த்�கிற�.

 

இைற�தரான இசய்யா ெசால்வ�:

 

”நாேன ஒளிைய ஏற்ப�த்தி இ�ைள�ம் உ�வாக்�கிேறன். அைமதிைய
ஏற்ப�த்தி தீங்ைக�ம் உ�வாக்�கிேறன். இைறவனான நாேன இைவ
அைனத்ைத�ம் ெசய்கிேறன்.”



 

அறெநறியின் அ�ப்பைடயிலான இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் நன்ைமக்� எதிராக
தீைம இ�ப்பதற்கான நியாயமான காரணத்ைத அவர் அங்கீகரிக்கிறார்.
சடப்ெபா�ட்களின் அ�ப்பைடயிலான பிரபஞ்சத்தில் ஒளிக்� எதிராக இ�ள்
இ�ப்பைதப் ேபால அறெநறியின் அ�ப்பைடயிலான இந்தப் பிரபஞ்சத்தில்
நன்ைமக்� எதிராகத் தீைம இ�ப்பதற்கான நியாயமான காரணத்ைத அவர்
அங்கீகரிக்கிறார்.
 

இைற�தரான ஆேமாஸ் அேதக் க�த்ைத ேவ�விதமாக
ெவளிப்ப�த்�கிறார்:
 

கட�ள் அ�மதியாமல் ஒ� நகரில் தீைம ���க இய�மா?
 

தீைமயின் ேவர் நியாயத்தின் மீ� தான் இ�க்கிறேத தவிர அநியாயத்தின்
மீ� அல்ல என்ற இந்த உண்ைம அறிவிப்� பைழய ஏற்பாட்�ல் காணப்ப�ம்
இைறத்�தர்களின் க�த்ேதா� ஒத்�ப் ேபாகிற�. அறெநறி விதிகைள
மனிதன் தன� பங்கிற்� மீ�வதன் காரணமாகேவ அவைனப்
ெப�ந்�ன்பங்க�ம் ேபரிடர்க�ம் ஆட்ெகாள்கின்றன. அவர்கள் இந்தக்
க�த்தில் எந்த அளவிற்� உ�தியாக இ�க்கிறார்கள் என்றால் உள்ளத்தின்
எண்ண நிகழ்�க�டன்  �ளி�ம் ெதாடர்பில்லாத �ற நிகழ்�களான
ெவள்ளம், �யல்காற்�, நிலந�க்கம், வறட்சி, மனித�க்கான உண�ப்
பற்றாக்�ைற என அைனத்�க்�மான காரணங்களாக மனிதன�
உள்ளத்தின் ேநர்ைமயின்ைமைய�ம் அறெநறி வழிகளிலி�ந்�ம்
வில�வைதேய �ட்�க்காட்�கின்றனர்.
 

மனித வாழ்ேவா� மனித இதயத்ேதா�ம் உள்ள ஆழமான உள்ளார்ந்த
ெதாடர்�, ஒ� ேப�ண்ைமைய நிச்சயமாக ெவளிப்ப�த்�ம். அைத
ேமேலாட்டமாக ேநாக்�ம் ேபா�  உண்ைம என்� நிச்சயம் �லப்படா�.

ஆழமாகச் சிந்திக்காத மனங்க�க்� அ� வசப்படா�. அதாவ�,  மனித
உணர்�களின் ேமாதல்க�ம் �ரண்பா�க�ம் சங்கமிக்�ம் களம் தான்
எல்லாத் �க்க நிகழ்�க�ம். எங்ேக ஆழமான ெவறி�ணர்� இல்ைலேயா
அங்ேக ேபரிடேரா ேபரழிேவா நிகழா�. மனிதக்�லம் தன் இதயத்தில்
இைசேவா�ம் நிம்மதிேயா�ம் ெசயல்ப�ம் நிைலைய அைட�ம் ேபா� உலைக
அச்��த்�ம் இத்தைகய வன்�ைற நிகழ்�கள் இடம் ெபறா�, மனித இனம்
�யரத்தில் உழலா�,  உதவியின்றி தவிக்�ம் நிைலயில் சிக்கா�.

 



 

”விஸ்டம் அன்� ெடஸ்ட்�னி” என்ற �லின் ஆசிரியர் ேமயிட்டர்லின்ஸ்க்
அவர� �லில் இந்த உண்ைமையத் ெதளிவாக உணர்த்�கிறார்: தன�
கட்டைளகைள ஒ� �ைறக்� ேமல் கட்�ப்ப�த்தி ஆ�ைம ெசய்�ள்ள
ஆன்மாவிடம் விதி ேமாதாமல் பின்வாங்கேவ ெசய்�ம். இத்தைகய ஆன்மா
அ�ேக இ�க்�ம் ேபா� சில வைகயான ேபரிடர்கைளக் கட்டைளயி�ம்
�ணி� அவ�க்� ஏற்படா�.

 

விதியின் வலிைமயான திட்டத்ைத �றிய�க்க ஒ� ெமய்ஞானியின் இ�ப்ேப
ேபா�மான�. இதற்கான ஆதாரம், ஒ� உண்ைமயான ெமய்ஞானி ேதான்�ம்
ேபா� அந்த ெமய்ஞானியின் �ன்னிைலயில் ெவ� அரிதாகேவ
ஆர்ப்பரிக்�ம் காட்சிகள் நடந்ேத�ம். அப்ப� ஒ� ேவைள  இரத்த�ம்
கண்ணீ�ம் சிந்தக்��ய நிகழ்� நடக்க ேவண்�யி�ந்தா�ம், அந்த நிகழ்�
சிறி� காத்தி�க்க ேவண்�ம். ஒ� ெமய்ஞானிக்�ம் இன்ெனா�
ெமய்ஞானிக்�ம் சண்ைட �ண்டா�ம் �ட அங்� ஆரவாரமான நிகழ்�கள்
இ�க்கா�. ஒ� ெமய்ஞானிையச் �ற்றிச் ெசயல்ப�பவர்களாக ெவ� சிலேர
இ�ப்பர் என்பேத உண்ைம. ெமய்ஞானத் ேதடல் உைடயவர்களின்
�ன்னிைலயில் ெப�ம் ேசாகம் நிகழ்வதாக நம்மால் எளிதாகக் கற்பைன
ெசய்ய ��கின்றதா?
 

அந்த நிகழ்� ஒ� கணேம என்றா�ம் அப்ப� நடப்ப� அரிதி�ம் அரிதாகேவ
இ�க்�ம். ஆர்ப்பரிக்�ம் மனிதர்கள் ஒ� ேபரான்மாைவ கண்�
அஞ்�கின்றனர், ஆனால் ஆர்ப்பரிக்�ம் நிகழ்�க�க்�ம் �ட அேத அச்சம்
இ�க்கின்ற�. அங்� ஒ� உண்ைமயான ேபார் வீரன் இ�ந்தா�ம் அவன�
ஆ�த�ம் மண்ணில் வீழ்ந்� ெமய்ஞான அைமதிேய அங்�த் தவ�ம்.
 

�றிப்பிடத்த�ந்த ஒ� ெசய்தி, ேஷக்ஸ்பியர் ஏறக்�ைறய எல்லா வைகயான
பாத்திரங்கைள�ம் வ�வைமத்தி�ந்தா�ம் ஒ� ெமய்ஞானிையத் தன�
நாடக பாத்திரமாக அவர் உலாவ விட்டேதயில்ைல. �க்கக் காட்சிகளாக
����ம் அவர� நாடகங்கள், ஒ� ெமய்ஞானியின் இ�ப்பில் �க்கமாக
நிைற�ற ��யா�. அந்நாடக பாத்திரங்கள் வன்�ைறயால்
உந்தப்ப�வதற்கான மைறவான காரணம் அவர்கள� உள்ளத்தின்
ஒ�ங்கைமக்கப்படாத �ரண்பாடான ெவறி�ணர்�கேள. ஒ� ெமய்ஞானி
அவற்ைற எல்லாம் கடந்� ேமெல�ந்தி�க்கிறான். அவன�
ஒத்திைச�டனான சாந்தமான ஆற்றலின் �ன்� மற்றவர்களின்



ெவறி�ணர்�ம் அடங்கி சாந்தமா�ம், அைதப் பின் ெதாடரக்��ய �க்க�ம்
த�க்கப்ப�ம்.
 

ெமய்ஞானிகள் மற்�ம் தீர்க்கதரிசிகளின் மனங்கள் ெதளிவாக
ெவளிப்ப�த்தக்��ய ஒ� ேப�ண்ைம என்றால் மனிதக்�லம் அ�பவிக்�ம்
எல்லாத் தீைமக�ம் அறியாைமயில் இ�ந்� தான் உதிக்கின்றன, எனேவ,

அைவ மனிதக்�லத்தின் பிைழக�ம் தவ�க�ேம ஆ�ம். எனேவ,

நியாயமான, சரியான காரணத்தின் அ�ப்பைடயிேலேய தீைம அைமயப்
ெபற்றி�க்கின்ற�. அ� இ�ப்பதற்கான காரணம் நியாயமானதாக�ம்
சரியானதாக�ம் இ�ந்தா�ேம அ� வி�ம்பக் ��யதாக இல்ைல. அ�
தீைம என்பதால் அைத விட்� ேமெல�ந்�  வர ேவண்�யத் ேதைவ
இ�க்கின்ற�. ஒ� தி�ட�க்� எப்ப�ச் சிைறத்தண்டைன நியாய�ம்
சரிேயா அப்ப�த் தான் மனித�க்� தீைம�ம். அ� அவ�க்� பாடத்ைத
கற்� ெகா�த்� ெமய்யறிவிற்� இட்�ச் ெசல்கின்ற�. எப்ப� உடல் வலி
உடைலக் காக்கின்றேதா அ� ேபால மன ேவதைன அவன� மனைத�ம்
வாழ்ைவ�ம் காக்கேவ �ைனகின்ற�.

 

பிரபஞ்ச ஒ�ங்ைகக் கட்� அைமக்கக் ��ய ெதய்வீக விதிகள் �றித்த
மனிதனின் அறியாைமயால் எ�ம் எண்ணங்கள், ெவறி�ணர்�கள்,

மனநிைலகேள �க்கம், ேபரிடர், ேபரழி� ஆகியவற்றின் �லகாரணங்கள்
ஆகின்றன. ெபாறாைம, தீய எண்ணம், கசப்�ணர்� ஆகியன ேமாதல்
ேபாக்�கைள�ம் சண்ைடகைள�ம் ஏற்ப�த்�ம். இ�தியில் அைவ
ேபார்களாக உ�ெவ�த்� ஆயிரக்கணக்கான உயிரிழப்�க்க�க்�ம் அங்க
ஈனங்க�க்�ம் காரணமாகி, �ற்�க்கணக்கான வீ�களில் �க்கம்
�ரண்ேடாடச் ெசய்�ம். பணத்தாைச, தன்�ைனப்� மற்�ம்
ேகளிக்ைகக�க்கான தவிப்� ஆகியன ெப�ந்தீனிகாரனாக�ம், ேசாம்பல்
உைடயவனாக�ம் ேபாைதக்� அ�ைமயானவனாக�ம் ஒ�வைன மாற்றி உடல்
சீர் ேக�, வ�ைம, ேநாய் ஆகியவற்�க்� அவைன இட்�ச் ெசல்�ம்.
ேபராைச, சிற்றின்ப இச்ைச, மற்�ம் �யநலத்தின் எல்லா வ�வங்க�ம்
மனிதர்கைள-, ஏமாற்�, ெபாய், ேமாச�கைளக் கைடபி�க்க வழி ெசய்�ம்.
தங்கள� அற்ப ஆைசகைள�ம் இச்ைசகைள�ம் நிைறேவற்றிக் ெகாள்�ம்
ெபா�ட்� மற்றவர்க�க்� எதிராக கண்��த்தனமாக ேபாராட ெசய்�
தவிக்கவிடப்ப�ம் நிைலக்�ம், இழப்�க்�ம் ேபரழி�க்�ம் வழி வ�க்�ம்.
வன்�ைற மி�ந்த ெவறி�ணர்� இ�க்�ம் இடங்களில் உயிைர �ன்�ட்�ேய
மாய்க்�ம் வன்�ைற இறப்�க்கள் இ�க்�ம்.
 



மனிதன் தன� அறியாைம, �யநலம், இ�ள் படர்ந்த மனதின் காரணமாகத்
�க்கத்திற்�த் தன்ைன அைடயாளம் காட்�கிறான், ேபரழிவிற்கான ஒ�
க�வியாகத் தன்ைன  உ�மாற்றிக் ெகாள்கிறான்.  �டக்கப்பட்��ந்த
ெதய்வீக விதிகள் தம்ைம மீண்�ம் நிைலநாட்�க்ெகாள்வைதச்
�ட்�க்காட்�ம் விதமாக அவன் அ�பவிக்�ம் �ன்பங்கள் இ�க்கின்றன.

அவன� வாழ்வின் இன்ப ஒளி �றப்பட்ட அேத நீதியிலி�ந்� தான் அவன�
வாழ்வின் ேசாக இ��ம்  வ�கின்ற�. ஒவ்ெவா� தற்ெகாைல�ம்,
ஒவ்ெவா� ேபரழி�ம், ஒவ்ெவா� ெப�ந்�ன்ப�ம், ஒவ்ெவா� விபத்�ம் �ட
அதன் �ல காரணத்ேதா� பின்னப்ப�ம் ேபா� அதில் �ழப்பமற்ற நீதியின்
ெசயல்பா� ெபாதிந்தி�ப்பைதக் காண ���ம்.
 

தனிஒ�வ�க்�ப் ெபா�ந்�ம் இந்த நீதி ேதசங்க�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.
�யநலம் பரவலாக இ�க்�ம் ேபா� ேபரிடர்க�ம் பரவலாக இ�க்�ம்.
ேதசெமங்�ம் ஊழல் மலிந்தி�க்�ம் ேபா� நிைல �ைலயச்ெசய்�ம்
நிகழ்�க�ம் ேதசத்தின் வீழ்ச்சி�ம் ேபரழி�ம் பின் ெதாட�ம்.
 

வ�ைம, ேநாய் மற்�ம் பஞ்சம் மட்�மல்ல, ஆனால், நிலந�க்கம், எரிமைல
ெவ�ப்�, ெப� ெவள்ளம் ேபான்ற எல்லா �ற நிகழ்�களின் �ல
காரணங்க�ம் மனிதனின் அகவாழ்ேவா� ெதாடர்� ெகாண்��ப்பைதக்
காண ���ம். வன்�ைற மிக்கவர்கள் தங்கள� �டத்தனத்தா�ம்
�ட்டாள்தனத்தா�ம் தங்களின் உயி�க்�த் தாங்கேள உைல ைவத்�க்
ெகாள்�ம் விபத்�க்கள், �ற விபத்�க்களின் பின் ஒ� அறம் சார்ந்த
காரணம் இ�ப்பைத ெதளிவாகச் �ட்�க்காட்�கின்றன.

 

மனிதன� உடல் மண்ணில் உள்ள �லப் ெபா�ட்களின் அ�ப்பைடயி�ம்
மற்�ம் �விஈர்ப்� அ�ப்பைடயி�ம் �மியின் ஒ� ப�தியாக இ�க்கின்ற�.

அவன� மனம் ஆன்மீக அ�ப்பைடயி�ம் மற்�ம் அறத்தின் அ�ப்பைடயி�ம்
பிரபஞ்சத்ைத ெசயல்ப�த்�ம் விதிகளின் ஒ� ப�தியாக இ�க்கின்ற�.

அவன� வாழ்�ம் இ�ப்�ம் பிரிக்க ��யாததாகப் பின்னிப் பிைணந்�
இயல்பாகேவ ஒன்ேறா� ஒன்� ஊ��வியி�க்கிற�. அவன� நிைல
�றித்� ெபா�ப்ேபற்க ேவண்�ய கடைம அவ�க்� இ�க்கின்ற�. ெதய்வீக
விதிக�க்� மாறாகச் ெசயல்படாமல், அவ்விதிகைள அைடயாளம் கண்�
அத்�டன் ஒத்திைசந்� ெசயல்ப�வதற்கான ஆற்றல்கள் அவன்
வைரயைறக்�ள்ேளேய இ�க்கின்றன.

 



அறெநறி விதிகைள ஒ� ெப�ம் �வராகச் சித்தரிக்கலாம்.
பார்ைவயற்றவேனா அல்ல� கண்��த்தனமாக ஓ�பவேனா, கவனிக்காமல்
அதன் மீ� ேமாதி இ�த்�க் ெகாண்டால் காயம் ஏற்படேவ ெசய்�ம்.
மனிதர்கள் சந்திக்�ம் ேவதைனகள், �ன்பங்கள், ேபரி�கள், சீற்றங்கள்
யா�ம் அறெநறி �வரின் மீ� ேமாதியதால் ஏற்பட்ட காயங்கேள. இந்தத்
�க்கங்கள் எல்லாம் ேகாபம் ெகாண்ட ஏேதா ஒ� ெதய்வம் தன் �ய வி�ப்�
ெவ�ப்பால் அதன் இட்டத்திற்� வழங்�ம் தண்டைன அல்ல., ஆனால்
ெந�ப்ைபத் ெதாட்டால் ��ம் என்ப� ேபாலத் த�ந்த காரணத்தினால்
ஏற்ப�ம் விைள�களா�ம்.
 

ச�க, அரசியல், மதச் சண்ைடகள், �ற்றச் ெசயல்கள் ஆகியவற்ேறா�
ேபார், பஞ்சம், ெவள்ளம், காட்�த்தீ, எரிமைல ெவ�ப்�, நில ந�க்கம் உலகின்
ஒவ்ெவா� �ைல ��க்கி�ம் நிகழ்ந்� வ�ம் இந்தக் காலத்தில்* (*

1910) ேதச அளவிலான நிகழ்�க�க்�ம் இயற்ைக சீற்றங்க�க்�ம்
ெதாடர்�  இ�க்கின்ற� என்ற  இைறத்�தர்களின் வார்த்ைதகைள உண்ைம
என்ற ெந�ப்பின் ெவளிச்சத்தில் ஆராய்ந்� பார்த்தால் அறிவியல் �ர்வமான
ெமய்ஞானம் �லப்ப�ம். மனிதனின் மனத்திைரகள் வில�ம். பிரபஞ்சத்தின்
ேபரழ�ம் கட்ெடா�ங்�ம் ெவளிப்ப�ம். மனிதவாழ்ைவச் ெசயல்ப�த்�ம்
வ�வாத நீதிைய அறிய ���ம்.
 

வாழ்வின் தீைமகள் உ�வானதற்கான காரணம் மனிதேன என்ற
அ�ப்பைடயில் வாழ்வின் தீைமகைளக் �ைற �ற ��யா�. ஆனால், அேத
ேநரம், மனிதனால்  தீைம ஏற்ப�வதற்கான காரணங்கைள உ�வாக்க ���ம்
என்றால், நன்ைம ஏற்ப�வதற்கான காரணங்கைள�ம் அவனால் உ�வாக்க
���ம் என்ப� ெவளிப்பைட. அவன� உள்ளத்தில் உைற�ம் ெவறி�ணர்�கள்
கீழ்ப�ந்� கட்�ப்ப�ம் ேபா�, ெவளிேய நிக�ம் வன்�ைற மைறந்�ப்
ேபா�ம் அல்ல� மனிதக்�லத்ைதக் காயப்ப�த்�ம் ஆற்றைல இழக்�ம்.
உள்ளத்தில் ெபாங்கிெய�ம் ெவறி�ணர்�கள் ெவளியில் நிக�ம்
இயற்ைகயின் சீற்றங்கேளா� ெந�ங்கிய ெதாடர்ைபக் ெகாண்�
ஒன்றறக்கலந்த சாராம்சமாக இ�க்கின்றன.

 

இைற �தர் அேமாசின் வார்த்ைதகள்:

 

”இைறவன் என்ற நம்பிக்ைக இ�க்க ேவண்�ய இடத்தில் அதற்�ப் பதிலாக
வன்�ைற மற்�ம் களைவ வீற்றி�க்க ைவத்தி�ப்பவர்க�க்�ச் சரியான�
எ� என்� ெதரிந்தி�க்க வாய்ப்பில்ைல. எனேவ நம்பிக்ைக ஆகிய



இைறவனின் வார்த்ைத : அந்த நிலத்ைத �ன்பம் �ற்றிவைளத்�த் தாக்�ம்.
அவர்கள� வலிைம பறிக்கப்பட்� அவர்கள� உைறவிடங்கள் சித�ம்”
 

உள்ளத்தில் உைற�ம் வன்மமான ெவறி�ணர்�கைளச் சமநிைல ெசய்வதற்�ப்
�ற உலக �ன்பங்கள் இன்றியைமயாதைவயா�ம். எனேவ தான் அைவ
நிகழ்கின்றன. ஒ� நா�  சீர்ேகடா�ம் ேபா� அந்நா� ைகப்பற்றப்பட்�
வி�ங்கப்பட்�வி�ம். நகரங்கள், அறெநறிகைளப் பின்பற்�வதில் வற்�ம்
ேபா�, அைவ �ண்� �ண்டாக உைட�ம் அல்ல� அந்நிய சக்திகளால்
அழிக்கப்ப�ம்.



5. நீதி�ம் அன்�ம்
 

நியாயம் அன்பிற்� எதிரான� என்�ம் ஒ� க�த்ைதப் பல �ைற ேகட்க
ேநரி�கிற�. இந்த இரண்� அறெநறிகைளப் பரந்த ேநாக்ேகா� ஆழமாக
உணர்ந்� ெகாள்வதில் உள்ள �ைறபாட்�ன் காரணமாகேவ இந்தக் க�த்�
ேமெல�கிற�, காரணம் இரண்� ெதய்வீக நீதிகள் ஒன்�க்� ஒன்�
எதிரானைவயாக இ�க்க ��யா�. இரண்� அ�ப்பைடயான நீதிகள்,

இரண்�ேம நன்ைமயாக ஏற்�க் ெகாள்ளப்பட்டைவ, நிச்சயம் ஒத்திைச�ம்
வைகயில் இ�க்க ேவண்�ம்; இல்ைல என்றால், அதில் ஒன்� தீங்கானதாக
இ�க்க ேவண்�ம், காரணம், நன்ைம நன்ைமைய எதிர்க்க ��யா�.

அன்பிற்�ம் நியாயத்திற்�ம் இைடயில் மனிதர்கள் கற்பிக்�ம் பைக�ணர்�
உண்ைமயில் நிலவவில்ைல. அவற்�ள் உள்ளடங்கியி�க்�ம் அ�ப்பைட
விதிகள் ெசயல்ப�கின்ற �ைறைய�ம் அவற்றின் உண்ைம இயல்ைப�ம்
சரியாக விளங்கிக் ெகாள்ளாத அறியாைமயால் ஏற்ப�ம் பிைழேய அ�.

 

இரக்கத்தின் ��, நியாயத்திலி�ந்� எப்ேபா�ேம வி�பட்� இ�ப்ப�
இல்ைல. அப்ப� வி�ப்பட்� இ�க்கிற� என்றால், அ� பலவீனமான உணர்ச்சி
ெகாந்தளிப்பாகேவ இ�க்க ���ேமயன்றி அன்பாக இ�க்க ��யா�.

அக்கைற ெச�த்தாமல் ஏற்�க் ெகாள்வைத விட அக்கைற�டன் கவனித்�
க�ந்� உைரப்பதிேல ��தல் அன்� ெப�ம்பாலான ேநரங்களில் காணப்ப�ம்.
தன� �ழந்ைதயின் மீ� சிறி� அளேவ அன்� ெகாண்��க்�ம் தந்ைத
அைதக் ெகா�ைமப�த்த மாட்டார் என்றா�ம் அதன் தவ�கைளத் தி�த்தப்
ெபரிய அளவில் �யற்சிகைள ேமற்ெகாள்ளமாட்டார்.
 

ஆனால் தன் �ழந்ைதயின் மீ� அதிக அள� அன்� ெகாண்��க்�ம்
தந்ைத, அந்தக் �ழந்ைதயின் மீ� கனிவாக இ�க்�ம் அேத ேநரம் அைத
தி�த்த�ம் �யற்சி ெசய்வார். அவர் �ழந்ைதயின் மீ� அன்�
ெகாண்��ப்பதால் நியாயமாக நடந்� ெகாள்வார். அந்தக் �ழந்ைதயின்
எதிர்கால நன்ைமையக் க�த்தில் ெகாண்�, அந்த �ழந்ைதையக்
கண்�த்�ம் ேதைவப்ப�ம் ேபா� தண்�த்�ம் �ட தி�த்�வார்.
 

நியாயம் அன்பிலி�ந்� தனித்� இ�க்கவில்ைல. அன்�ம் நியாயத்திலி�ந்�
தனித்� இ�க்கவில்ைல. அவ்விரண்� அறெநறிகளின் சார�ம் ஒன்� தான்
என்பைத, பின்வ�ம் இந்த எளிய ெதய்வீக க�த்� ெவளிப்ப�த்�கிற�:



"மனிதன் எைத விைதக்கிறாேனா, அைதேய அ�வைட ெசய்கிறான். ”

மனிதன், தன� நற்ெசயல்களினாலான நல்விைள�கைள அ�வைட ெசய்ய
ேவண்�ம் என்ப�ம், தீய ெசயல்களினாலான தீயவிைள�கைள அ�வைட
ெசய்ய ேவண்�ம் என்ப�ம்  சீரிய அன்� மற்�ம் வ�வாத நீதியின்
காரணமாகேவ ஆ�ம். இைத, அைனத்� மனிதர்க�ம் ெகாள்ைகயளவில்
ம�க்காமல் ஒப்�க் ெகாள்கிறார்கள். ஆனால், பிரச்சிைனகள் அவர்கைள
��ம்ேபா�, ெப�ம்பாலானவர்கள் பிரபஞ்சத்தில் அந்த விதியின்
ெசயல்பாட்ைட அங்கீகரிக்க ம�க்கிறார்கள். அவர்கள் விைதத்தைத
அ�வைட ெசய்யவில்ைல என வாதி�கிறார்கள், அப்ப� ஒ� �ரதிட்டம்
தங்கள் மீ� வி�ம் அள�க்� ஏ�ம் ெசய்யவில்ைல என்கிறார்கள். தாங்கள்
ெசய்யாத தவ�க்காக அல்ல� மற்றவர்கள் ெசய்த தவறின் காரணமாக,

அநியாயமாகத் தண்�க்கப்ப�வதாகக் ��கிறார்கள்.

 

என்றா�ம் அந்த விதி, நீண்ட ேதடல் உைடயவர்க�க்�ம் ேமற்பரப்ைபக்
கடந்� ஆழ்ந்� காண்பவர்க�க்�ம் சிறிய  தவ�ம் இைழக்காமல்
�ல்லியமாகச் ெசயல்ப�வைத ெவளிப்ப�த்�கிற�. சரியான மனநிைலயில்
இ�ப்பவன், அந்த விதியின் ெசயல்பா� ேவ� விதமாக இ�ப்பதற்� வி�ம்ப
மாட்டான். ெமய்யறிவி�ம் அறெநறியி�ம் அவன் வளர்ச்சிக்� அ� உத�ம்
காரணத்தால் அவன் ெசய்த தவ�க�க்�ம் �ற்றங்க�க்�ம்
தண்�க்கப்ப�வைத விட அன்பான ெசயலாக ேவ� எ��ம் இ�க்க
��யா� என உணர்வான். ெசய்த பாவத்திற்கான தண்டைனையத் தள்�ப�
ெசய்யத் ெதய்வத்திடம் ேகாரிக்ைக வி�ப்பதால் பயனில்ைல,  அறெநறி
உணர்�களால் உந்தப்படாத பக்�வமற்ற மனதிேல தான் அப்ப�ப்பட்ட
எண்ணங்கள் �ைளத்� எ�ம். நீதியின் இந்த விதி ெசயல்படவில்ைல
என்றால் மனிதன் மீ� ெசால் எண்ணா �யரம் வி��ம்.
 

அந்த விதியின் விைளவாக தன் மீ� தாேன வரவைழத்�க் ெகாண்ட,

 �ன்பங்களா�ம் �க்கங்களா�ம் அவன் தற்ேபா� சிக்கித் தவித்தா�ம்,
நீதி வ�வாத சிறப்�ச் ச�ைககேளா பா�பாேடா காட்டாத அந்த விதி தான்
அவ�க்� நம்பிக்ைக தரக்��ய� ஆ�ம். இந்த விதிக்� மாறாக, ஒ�
பிரார்த்தைனையச் ெசய்� விட்� மனிதனால் அவன� தீய ெசயல்களின்
விைள�களிலி�ந்� அவன் தப்பித்�க் ெகாள்ள ���ம் என்றால், நியாயம்
என்ப� இல்லாமல் ேபாய் வி�ம். அன்பிற்� இடம் எங்கி�க்�ம்? அவன்
ெசய்த தீைமயின் விைளவிலி�ந்� விலக்� அளிக்கப்ப�மானால், அவன�
நற்ெசயலின் பலன்கள் தி�டப்படா� என்பதற்� என்ன உ�தி ெமாழி இ�க்க
���ம்? இவ்வா�, மீள்வதற்கான அ�ப்பைடேய ெபயர்க்கப்பட்� வி�ம்,



� � த
அன்�ம் நீதி�ம் இ�க்கின்ற இடத்தில் அதற்�ப் பதிலாக எேதச்சதிகார�ம்
ெகா�ங்ேகான்ைம�ம் வீற்றி�க்�ம்.
ஒ� நாணயத்திற்�த் தனித்�வமான இ� ேவ� பக்கங்கள் இ�ப்ப�
ேபான்ேற அன்�ம் நீதி�ம் ஒேர அம்சத்தின் இ� ேவ� பக்கங்களா�ம்.
நீதிக்�ள் ஒளிந்தி�க்�ம் அன்ைபேயா அல்ல� அன்பிற்�ள் ஒளிந்தி�க்�ம்
நீதிையேயா மனிதர்கள் உணர்வதில்ைல. காரணம், அவர்கள் ஒ� பக்கத்ைத
மட்�ேம பார்க்கிறார்கள்.

 

இன்ெனா� பக்கத்ைத, அறெநறியின் ��ைமைய, அவர்கள் பார்ப்ப�
இல்ைல.

நீதி என்ப� ஒ� ெதய்வீக அறெநறியா�ம். அதற்�ள் ெகா�ரத்தனத்தின்
எந்தக் ��ம் இடம் ெபற ��யா�. அந்த நீதியின் ெவளித்ேதாற்றத்தில்
காணப்ப�ம் ெகா�ரத்தனம் எல்லாேம அ�த்திைவக்கப்பட்��க்�ம் அன்பின்
ெந�ப்� தான். மனிதேன தன� நிரந்தர மகிழ்ச்சிக்காக�ம்
நன்ைமக்காக�ேம அவன் மீ� ெசயல்ப�ம் �ன்பங்கைள ஈர்த்�க்
ெகாண்�ள்ளான், விதி அவன் மீ� எைத�ம் சாற்றவில்ைல. பிரபஞ்சத்தில்,

அன்பின் ஆட்சி தான் நில�கிற�, காரணம் நீதி தான் ஆள்கிற�. அன்பின்
ெமன்ைமயான கரம், தண்டைனக்கான த�ையப் பயன்ப�த்�கிற�.

மனிதன், அவனிடமி�ந்ேத  பா�காக்கப்ப�கிறான். அன்�ம் நீதி�ம் ஒன்�
தான்.



6. தன்ைனத் தற்காத்�க் ெகாள்ளல்: விலங்�,

மனித, ெதய்வீக இயல்�க�ம் ெசயல்பா�க�ம்
 

�ய பா�காப்பிற்காகச் ெசயல்ப�த்தப்ப�கிற பல அற்�த வழி�ைறகள்
ேபாட்�ச் �ழல் மி�ந்த இந்த உலகில் இ�க்கின்றன. தாவரங்கள் �ட
�யபா�காப்பிற்கானச் ெசயல்பா�கைள ேமற்ெகாள்கின்றன என்பேத
இயற்ைக நமக்� உணர்த்�ம் வரலா�. விலங்� உலகத்திற்�ள் பார்ைவைய
ெச�த்தினால், தங்கள் இனம் அழித்ெதாழிக்கப்ப�வைதத் தவிர்க்க
ஒவ்ெவா� விலங்கின�ம் ேமற்ெகாள்�ம் வழி�ைறக�ம் வாழ்விற்கான
ேபாராட்டங்க�ம் எண்ணில் அடங்காதைவயாக, நம்ைம வியப்பி�ம்
ஆச்சிரியத்தி�ம் ஆழ்த்�கின்ற அள�க்� �றிப்பிட்�ச் ெசால்லக்
��யைவயாக இ�க்கின்றன.

 

வாழ்விற்கான இந்த ேபாராட்டமான� எப்ேபா�ேம  “ஒ� �ர்க்கமான
ேபாராட்டமாகேவா வலிைமயானைவகள் மட்�ேம பங்� ெகாள்ளக்��ய ஒ�
ேபாட்�யாக இ�க்�ம்” என்� ெகாள்ள ��யா�.

 

உண்ைமயில் பலவீனமான உயிரினங்கள் தங்கள� எதிரிகளிடமி�ந்� தப்ப
கைடபி�க்�ம் வழிக�ம் ெவளிப்ப�த்�ம் ெகட்�க்காரத்தன�ம், அவற்ைற
மிகக் �ைறந்த அளவிலான எதிரிகைள உைடய வலிைமயான
விலங்�க�க்� இைடேய�ம் தங்கள் இடத்ைதத் தக்க ைவத்�க்
ெகாள்ளத் �ைண ெசய்கின்றன.

 

பைடப்பினங்களில் மிக பலவீனமான �ச்சிகள், இந்த �யபா�காப்�
வழி�ைறகளில் �றிப்பிடத் த�ந்த அள� ஒ� தனித்தன்ைமையப்
ெபற்றி�க்கின்றன, தாங்கள் நிைல ெகாண்��க்�ம் கிைளயின் நிறத்திற்�,

மண்ணின் நிறத்திற்� அல்ல� உயி�ள்ள அல்ல� உயிரற்ற இைலகளின்
நிறத்திற்� எனச் �ழ�க்� ஏற்ப தங்கைள மாற்றிக்ெகாள்கின்றன. இன்�ம்
சில உதாரணங்களில், தங்கள� நீண்ட அ�பவத்தின் விைளவால் தாங்கள்
ேத�ப் ேபா�ம் மலர்களின் நிறத்திற்�ம் வ�வத்திற்�ம் �ட தங்கைள
மாற்றிக் ெகாண்� �ர்ைமயான பார்ைவைய ெகாண்� எதிரிகளாக
இ�க்�ம்  பறைவகளின் பார்ைவயிலி�ந்� தப்பிக்கின்றன. �த்தி�ர்ைம
ெகாண்ட மனிதனா�ம் அைதக் கண்டறிய ��யா�. அ�பவம் மிக்க



இயற்ைக ஆராய்ச்சியாளர்களால் மட்�ேம அந்தப் �ச்சிகைள அைவகள்
வசிக்�ம் மலர்களிலி�ந்� ேவ�ப�த்தி அறிய ���ம்.
 

விலங்� இனங்களில் மிக கீழ்நிைல ப�தட்�ல் இ�ப்பதாக க�தப்ப�ம் ஆகச்
சிறிய மீன்கள் �ட இைத ஒத்த �ைறகைளக் கைடபி�த்� தங்கைள
மைறத்�க் தற்காத்�க் ெகாள்கின்றன.

 

நான்� கால் விலங்கினங்கைள எ�த்� ெகாண்டால் (அவற்�ள் வலிைம
�ைறந்தைவ வலிைம மி�ந்தவற்றால் ேவட்ைடயாடப்பட்டா�ம், மீன்கள்
மற்�ம் �ச்சிகள் அகியவற்றிைடேய நில�வ� ேபான்ற தப்பிப்
பிைழத்தற்கான வழிகைள இைவ�ம் ேமற்ெகாள்கின்றன)

கண்��த்தனமாகச் ெசயல்ப�ம் ஆற்றேல ேகாேலாச்�கின்ற�. ெவ�
அரிதாகேவ �ட்பமான ெசயல்திறன் இடம்ெப�கிற� எனலாம்.
 

விலங்�கள் தற்காப்பிற்கான வலிைம மிக்க ஆ�தங்களாகக் ெகாம்�கள்,

ேகாைர பற்கள், �ர்ைமயான நகங்கள் ேபான்றவற்றின் �ைணேயா�
வலிைமயான தைசகளாலான உடைல�ம் ெபற்� �மியிலி�ந்� அழித்�
ஒழிக்கப்படாமல் தங்கள் இடத்ைதத் தக்க ைவத்�க் ெகாள்கின்றன.

 

தாக்� பி�க்�ம் திறன், ேவகம், வலிைம மற்�ம் �ர்க்கத்தனம் ஆகிய
தன்ைமகேள ெகா�ய மி�கங்களின் �ய பா�காப்� வழி�ைறகளா�ம்.
 

மி�க �ய பா�காப்பின் உச்ச நிைலகைள அதீத வலிைம�ம் வியக்கத்த�
�த்திசாலித்தன�ம் ெகாண்ட சிங்கம், �லிகளிடத்தில் காணலாம்.
ஆனா�ம், மனிதன் ைகக்ெகாள்�ம் �யபா�காப்� வழி�ைறகேளா�
ஒப்பி�ம் ேபா� மி�க �யபா�காப்� பரிதாபமான, பலவீனமான நிைல என்ேற
�ற ேவண்�ம். �யபா�காப்பிற்காக மனிதர்கள் கைடபி�க்�ம்
வழி�ைறகள் மி�கங்களிடத்தில் காணப்ப�வ� ேபால அந்த அள�க்�
ஆற்றல் நிைறந்ததாக இல்ைல என்றா�ம் அந்த உணர்� மனித�ள்�ம்
ேமேலாங்கி இ�ப்பேத மனிதன் ைகக்ெகாள்�ம் �யபா�காப்� வழி�ைறகள்
சிறந்� விளங்கக்  காரணம்.
 

எல்லா மி�க இயல்�க�ம் மனித�ள் நிைல ெகாண்��க்கின்றன.

மி�கங்கள் மற்�ம் �ச்சிகளின் உள்�ணர்�க�ம் அவ�க்�ள்
வலிைமயாகேவ இ�க்கின்றன. ஆனால், இந்த விலங்� வாழ்வின் தற்காப்�
இயல்�கேளா� ��தலாக ஒ� வைகயான அறி�ம் �ய உணர்�நிைல�ம்



த ஒ
இ�க்கின்றன. அதனால் தான் அவன� தற்காப்� வழி�ைறகள் ஆற்றல்
வாய்ந்ததாக�ம் ேபரளவானதாக�ம் இ�க்கின்றன.

 

தாக்�ப் பி�க்�ம் திறன், ேவகம், வலிைம மற்�ம் �ர்க்கத்தனம்
ஆகியவற்றின் அ�ப்பைடயில் மனிதன் இன்�ம் ஒ� மி�கம் தான். ஆனால்,

ஒ� அறிவான, �ய உணர்� உள்ள உயிர் என்ற அ�ப்பைடயில் அவன்
மி�கத்ைத விட உயர்ந்தவன்.

 

அறிவின் கீழ் ப�நிைலயில் இ�க்�ம் மனிதர்கள் இைடேய மி�க
வழி�ைறகள் வழக்கில் இன்�ம் கைடபி�க்கப்ப�கின்றன. வாழ்க்ைக
ேபாராட்டத்தில் ெகா�ரமான� �ர்க்கத்தனத்ைதேய நம்பியி�க்கின்ற�.

 

நாகரீகமான ச�கங்கள் இைடேய �ட  ஆயிரக்கணக்கானவர்கள்
“தற்காப்�க் கைலயின் உயர்ைவ” ேப�ம் ேபா� சிங்கத்தின் ெவறி
�ணத்ைத�ம் தந்திரங்கைள�ம் �றிப்பி�கிறார்கள். அதன்
ேபார்க்�ணத்ைத எந்த கைலநய�மற்றதாக க�தி அைத அங்கீகரிப்பைதத்
தவிர்க்கிறார்கள்.எனேவ, அந்த விலங்� தற்காப்பின் சின்னமாகக்
�றியிடப்ப�வதிலி�ந்� ெவ�காலத்திற்� �ன்ேப விலக்� ெபற்� விட்ட�.

சிலர் மட்�ேம ெபா�� ேபாக்கிற்காக அைதப் ேபாலியாக
�றிப்பி�கிறார்கள்.

 

தான் கடந்� வந்த பாைதயான மி�க உள்�ணர்ேவா� கள நிலவரத்ைத�ம்
ஆழமாகச் சிந்தித்�, மனிதன் பல்ேவ� வழி�ைறகைளப் பயன்ப�த்தி
தன� எதிரிகைள அழித்ெதாழிக்க�ம் தன்ைனத் தற்காத்�க் ெகாள்ள�ம்
�ைனகிறான். இைத மி�ந்த �த்திசாலித்தனமாக�ம் �ட்பமாக�ம்
ெதாடர்ந்� வளர்த்த வண்ணமாக இ�க்கிறான்.

 

விலங்�கள் தளத்ேதா� ஒட்�ற� இல்லாத மனிதன் மட்�ேம ெசாந்தம்
ெகாண்டாடக்��ய இந்தத் �ய அறிவின் ெசயல்பாடான இந்தப் �திய
பாைதயில் பயணிக்�ம் ேபா�, தன� உடம்பின் �கம் மற்�ம் வசதி
ஆகியவற்�க்கான வழிகைள�ம் தன் உடம்ைப நிம்மதியாகப் பா�காக்�ம்
வழிகைள�ம் மனிதன் கண்�பி�க்கிறான். உயிர்வாழ்வதற்கான தன�
ஆற்றைல ெவறித்தனமான ஆற்றலால் மனிதன் நிைலநி�த்தவில்ைல
என்றா�ம், தன� கரம் மற்�ம் �ைளயின் �ர்ைமயான அயராத உைழப்பால்
நிைலநி�த்�கிறான்.

 



 

 

இங்�ள்ள அ�ப்பைட ேபாராட்டம், உயிர் வாழ்வதற்�த் ேதைவயான
உணவிற்கான ேநர�ச் சண்ைட அல்ல. ஆனால், மைற�கமான வழிகளில்
உணைவப் ெபற்� உயிைரப் பா�காத்�க் ெகாள்வதற்�த் ேதைவயான
பணத்ைதப் ெப�வதற்கான அ�ப்பைட ேபாராட்டம்.
 

�ர்க்கமான மி�க சண்ைட �ட்பமான மனிதச் சண்ைடயாக உ�ப்ெபற்�
இ�க்கிற�. ேகாைர பற்கேளா�ம் நகங்கேளா�ம் இரத்த ெவள்ளத்தில்
ேபாராடாமல் வார்த்ைதகளா�ம் திறைமகளா�ம் ஏற்�க் ெகாள்ளத்தக்க
ெமன்ைமயான �ைறயில் ேபாைரப் �ரிகிறான்.

 

தாக்�தல் ெதா�ப்பைத�ம், ெகால்வைத�ம் மற்றவர்கைளக் ெக�ப்பைத�ம்
விட �ய பா�காப்பிற்� ேவ� சிறந்த வழிகள் இ�க்கின்றன என்பைத
மனிதன் உணர்ந்தி�க்கின்றான் என்றா�ம் அைதப் ப�தி அளவில் தான்
உணர்ந்தி�க்கிறான். அவன் �ந்ைதய �ைறையப் பின்பற்�வதால் தன� �க
ேபாகம், மகிழ்ச்சி மற்�ம் வாழ்ைவ�ம் �டப் பணயம் ைவக்க ேவண்�ம்.
அதற்�ப் பதிலாக இரத்தமில்லாத �த்தத்தில் ஈ�பட்� ஒவ்ெவா�வ�ம்
அவர்கள� மன ஆற்ற�க்� ஏற்ப தங்கள் வாழ்வின் நிைலைய
நிைலநி�த்திக் ெகாள்ளட்�ம் என இ�க்கிறான்.

 

ஆற்றல் அமர்ந்த இடத்தில் உரிைம அமரத் ெதாடங்கிவிட்ட�. ேபாராட்டம்
என்ப� பணத்திற்காகத் தான் ெப�ம்பா�ம் நடக்கிற� என்றா�ம் அ� ��
உண்ைம அல்ல. வாழ்வின் ெசயல்பாட்�க்� ஏற்ற ஒ� க�வியாகத் தன்ைன
உ�மாற்றி ெகாண்� மனித பண்பின் சிறப்பியல்�கைள ெவளிக் ெகாணர�ம்
ேபாராட்டம் நைடெப�கிற�.

 

அறி�சார் �ணங்களான ப�த்தறி�, கணிக்�ம் திறன்,

ெகட்�க்காரத்தனம், ெதாைல ேநாக்�, �த்திசாலித்தனம், பல்வைக
ஆற்றல்கள், �த்தாக்கங்கள்; மற்�ம் கனி�, ெபா�ைம, இரக்கம்,
மன்னிக்�ம் தன்ைம, உயர்ைவ மதித்தல், ேநர்ைம, நீதி ேபான்ற அறெநறி
�ணங்கைள அைடய�ம் தான் இ� நைடெப�கிற�.

 

 தற்ேபா� உள்ள மனித இனத்திற்கான கல்வி �ைற இங்�க் �றிப்பிடப்பட்ட
அறி� சார்ந்த மற்ற அற ெநறி சார்ந்த �ைறகளிேலேய ��ைமயாக
இ�க்கிற�.



ஒ�வன் தன் இ�ப்ைப நிைலநாட்�க் ெகாள்வதற்கான இன்ெனா�வன்
உடனான ேபாட்�யில் அவன் பயன்ப�த்�ம் க�விகள் என்பைவ அவன�
ஆற்றல்கள், ேகாைர பற்கள் அல்ல. திறைமகள், நகங்கள் அல்ல.

 

அறி�சார்ந்த மற்�ம் அறம் சார்ந்த ெநறிகளில் உயர்ந்� நிற்பேத மனித
உலகில் ெவற்றிகரமாகப் பயணிப்பதற்கான கட�ச் சீட்�.

 

அறி�சார் �ைறகளில் தீவிரமாகச் ெசயல்ப�பவர்க�ம் அறெநறிகளில்
வ�வா� நிற்பவர்க�ேம வாழ்வில் வழிகாட்�ம் விதமாக �ன்ேனறி
ெசல்கிறார்கள்.

பலவீனமானைவ அவற்�க்�ரிய இடத்ைத ெபற்�க் ெகாள்கின்றன. அைவ
�ன்ேன�வதற்கான வழிவைகக�ம் வாய்ப்�க்க�ம் இல்லாமல் இல்ைல.

 

மற்றவர்கைளக் காப்பதில்—வலிைம �ைறந்தவற்ைற,

�ன்பத்திலி�ப்பவர்கைள, �ய�ற்றி�ப்பவர்கைளக் காப்பாற்�வதில்
தன்ைன ஈ�ப�த்திக் ெகாண்டால் அவன் தனக்� ேமலான ஒ� பா�காப்ைப
வழங்கிக் ெகாள்ள ���ம் என்� மனிதன் ெம�வாக ஒன்ைற கற்�க்
ெகாண்� வ�கிறான்.

 

 

ெகா�ர விலங்கின் ெகால்லக்��ய ெவறி�ணர்ேவா� ஒப்பி�ம் ேபா� �ய
பா�காப்பின் இந்த �ைறைய ஒ� மிகப் ெப�ம் �ன்ேனற்றமாக நாம்
க�தலாம்.
 ெகாள்ைள மற்�ம் அழித்ெதாழிப்பின் இடத்ைத வணிக�ம், ெதாழி�ம்
விைளயாட்�ம் ஏற்�க் ெகாள்�ம். ��கிய மி�க பாசம் ேபரன்பாக�ம்
அறக்ெகாைடகளாக�ம் உ�ெவ�க்கிற�.

 

மனிதர்க�க்� இைடேயயான ேபாட்�களில் ெகா�ரத்தன்ைம இன்�ம்
இ�க்கேவ ெசய்கிற�, ஆனால், அதன் ெசயலாற்றல் மட்�ப்ப�த்தப்பட்�
இ�க்கிற�. அதன் இயல்�த்தன்ைம நன்ைம அளிக்�ம் ேவ� சிறந்த
ஒன்றாக உ�மாற்றப்பட்� இ�க்கிற�. அதன் திகி�ட்�ம் இ�ள், அன்பின்
ஒளிக்கதிர் பர�ம் அ�ளாகியி�க்கிற�. அதன் ெகா�ரத்தன்ைம
எல்ைலயில்லாத அன்பால் விரி�ம் கனிவாகியி�க்கிற�.

விலங்�களின் �ய பா�காப்ைப விட மனிதனின் �ய பா�காப்� உயர்ந்த�.

எப்ப� விலங்�களின் பா�காப்ைப விட மனித பா�காப்� உயர்ந்தேதா அ�



ேபால மனித பா�காப்ைப விட ெதய்வீக அல்ல� ஆன்மீகப் பா�காப்�
உயர்ந்த�.

 

இந்த வழி�ைறயில், மனிதன் விலங்�களின் வழி�ைறையப் ேபால ேந�க்�
ேநராக �ர்க்கத்தனமான �ைறயில் ேமா�வதில்ைல அல்ல� மனித
வழி�ைறயில் மனரீதியாக �ட்பமாக�ம் ேபாரா�வதில்ைல. அவன் தன்�ள்
இ�க்�ம் �ர்க்கத்தனத்ேதா�, அைத அழித்ெதாழிக்கப் ேபாரா�கிறான்.

உயர்ந்த, சிறப்பான  நிம்மதி�ம், நல்ெலண்ண�ம் ெமய்யறி�ம் மிக்க
வாழ்ைவ வா�ம் ெபா�ட்� தன� ேபராைச இயல்�கைள எதிர்த்�ப்
ேபாரி�கிறான்.

 

ெதய்வீக பா�காப்பில் மற்றவ�டனான �ர்க்கமான ேபாராட்டம் ����ம்,
�ய வி�ப்பத்திற்கான ேபாட்��ம் நிலவாமல் ேபா�ம். தன்னலத் �றப்�ம்
எதிர்ப்ைபத் தாங்கி எதிர்ச் ெசயல் ெசய்யாதி�த்த�ேம இதில்
பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஆ�தங்கள்.

 

மனதளவில் உயர்நிைலைய அைடந்� ெதய்வீகச் ெசயல்பா�களின் தளத்தில்
உள்�ைழ�ம் த�தி ெபற்றவர்களால் மட்�ேம இந்த ஆ�தங்களின்
பயன்பாட்ைடப் �ரிந்� ெகாள்ள ���ம்.
 

��தலாகத் திறன்ெபற்ற மனிதர்கள் மிகச் �லபமாக�ம் அலட்�க்
ெகாள்ளாம�ம் மனதின் உதவிேயா� ெசயல்ப�த்�ம் ஆ�தங்கைளப் �ரிந்�
ெகாள்ளேவா பயன்ப�த்தேவா ேகாைர பற்கள் ெகாண்ட ெகா�ய விலங்�கள்
ஆற்றலின்றி இ�ந்தைதப் ேபால ஆன்மீகத் தளத்தில் ெசயல்ப�ம் மனிதனின்
ஆ�தங்களான தன்னலத் �றப்� மற்�ம் எதிர்ப்ைபத் தாங்கி எதிர்ச் ெசயல்
ெசய்யாதி�த்தல் ஆகிய ஆ�தங்கள், அவற்ைறப் பயன்ப�த்தக்��ய அவன்
ஒ�வைன மட்�ம் அல்ல, ஆனால், உலைகேய காக்�ம் ேகடயங்களாகச்
ெசயல்ப�வைத �யநலத்தில் �ழ்கி�ள்ள மனிதனால் �ரிந்� ெகாள்ள
��யா�.

 

மனித வாழ்விய�க்� என்ேற உரிய காரணங்களாக �யநலம், எதிரிைய
வீழ்த்த ேபாராட்டம், மற்றவ�டனான ேபாட்� ஆகியவற்ைறச் ெசால்லலாம்.
ஆனால், ெதய்வீக வாழ்வில் பிறர் நலத்ைத எண்ணி தன்னலத்ைத மறப்ப�ம்
மற்றவர்கள் மீ� ஆழமான உணர்�டனான இரக்க�ம் க�ைண�ேம
ேமேலாங்�ம் �ணங்களா�ம்.
 



மற்றவர்கள் �யநலத்ைத இ�கப் பற்றி ேபாரா�ம் ேபா� ஆன்மீக மனிதன்
எதிர்ப்�ணர்வின்ைமயா�ம் விட்�க்ெகா�த்தலா�ம் ைகப்பற்�கிறான்.

விலங்�களின் வலிைமயான ஆற்றல்கள், பலவீனமாக மனிதன� அறி�சார்
ஆற்றல்களின் �ன் வீழ்வ� ேபால-, அந்த அறி�சார் ஆற்றல்கள் எவ்வள�
வலிைமயாக இ�ப்பி�ம், ஆன்மீக மனிதனின் கனிவான ஆற்றல்கைள
எதிர்ெகாள்ள ��யாமல் அைவ வீழேவ ெசய்�ம்.
 

மி�க இயல்� ஆற்றல்கள் மனித ஆற்றல்களின் �ன் நிற்க ��யாத� ேபால,

மனித ஆற்றல்களால் ெதய்வீக அறெநறி ஆற்றல்களின் �ன் நிற்க ��யா�.

ெதய்வீக மனிதன் அத்தைகய ஆன்மீக அறெநறிகளின் அ�பைடயில் நின்�
ெசயல்ப�கிறான்.

 

ெதய்வீக அறெநறிகளான ெபா�ைம, பணி�, �ய்ைம, க�ைன மற்�ம்
அன்� ஆகியன மனித இயல்�கேளா� அவ�ள் ஒன்றற கலந்� விட்டன.

 

விலங்� மற்�ம் மனிதன்  என இ� பிரி�க�ம் தற்காலிக இ�ப்பான இந்த
உடைல�ம் இந்த உடைலச் சார்ந்த பண்�கைள�ேம பா�காக்க�ம்
நிைலநி�த்த�ம் �ைனகின்றன. ஆனால், ெதய்வீக மனிதன் தன�
உள்ெளாளியான ஆன்மாவிைன காப்பாற்ற �ைனகிறான். அவைனத் தாங்கி
நிற்�ம் நிைலயான அறெநறிகளின் அ�ப்பைடப் ேபான்� அ� என்�ம்
நிைலயான�.

 

��க்கமாகச் ெசான்னால், ெதய்வீகத் தற்காப்� என்ப� மனைத
�யநலத்திலி�ந்�ம் ெவறி�ணர்�களிலி�ந்�ம் பா�காப்ப� ஆ�ம். மனைத
�ய்ைமேயா�ம் ெமய்யறிேவா�ம் ைவத்தி�ப்ப� ஆ�ம்.
 

தன்னலத் �றப்� மற்�ம் எதிர்ப்பவர்களின் மீதான எதிர்ப்பின்ைம என்பதன்
ேபாராற்றல் என்ன என்பைத அவ்வறெநறிகைள வாழ்ந்�க் காட்��ள்ள
இேய�, �த்தர், ேபான்ற ேபரா�ைமகளின் வாழ்ைவ உற்� ேநாக்�ம் ேபா�
நம்மால் உணர ��கிற�.

 

இந்த ஆன்மீக ேபராசான்க�க்�, ெபா�வாக, எல்லா மனிதர்க�ேம,

கீழ்பணிந்� ெசவி சாய்க்கிறார்கள்.

 

மனிதர்கள் உலக வாழ்வில் ெப�ம் சாதைனகைளப் �ரிந்� உயர்நிைலகைள
எட்�கிறார்கள்-மன்னர்களாக, நாட்ைட ைகபற்�பவர்களாக, ெவற்றிகரமான



தளபதிகளாக, நாட்�ன் பிரதிநிதிகளாக, ேபச்சாளர்களாக, ெப�ம்
நிதியாளர்கள் ஆகிய அைனத்�ப் ெப�மக்க�ம் அத்தைகய
ேபரா�ைமகளின் �ன்னிைலயில் தன்னடக்கத்ேதா� கீழ் பணிந்�
நடக்கிறார்கள். அந்த ேபராசான்கள் மனித�லத்�க்� கனிவாக
ெவளிப்ப�த்�ம் அந்த தன்ைன ெவன்ற நிைல, அந்த ஆன்மீக சாதைனயின்
�ன் மனிதர்கள� உலக வாழ்வின் சாதைனகள் ஒப்பிட அ�கைதயற்றதாக
விளங்கச் ெசய்கின்றன..

 

இன்� பல மில்லியன் கணக்கானவர்கள் �த்தைர�ம் இேய�ைவ�ம் தங்கள்
ஆசானாக�ம் மீட்பராக�ம் வழிப�கிறார்கள்.

 

�ய பா�காப்பின் �ன்� வழி�ைறகளான விலங்�, மனிதன், ெதய்வீக
வழி�ைற ஆகிய இம்�ன்றி�ம் ெசயல்ப�கின்ற அ�ப்பைட ஆற்றைல
உயிர்களின் பரிணாம வளர்ச்சியில் நம்மால் உணர ��கிற�. மிக தாழ்ந்த
உயிரில் பரிணாம வளர்ச்சி ேதான்றி நம்மால் ேநர�யாக உணரப்பட ��யாத
ெதய்வீக உயிர்கள் வைர நீள்கிற�.

 

எந்த ஒ� வழி�ைறயி�ம் தீைம உள் ெபாதிந்� இ�ப்பதாக நம்மால் உணர
��யவில்ைல. அைவ எல்லாம் நியாயமானைவ. பிரபஞ்ச விதியின்
அைமப்�க்� அைவ கட்�ப்ப�கின்றன.

 

அதன் அதன் தளத்தில் ஒவ்ெவான்�ம் சரியானதாக�ம்
ேதைவயானதாக�ம் இ�க்கின்ற�. இன்�ம் உயர்நிைலயில் உள்ள
ேபரறிவிற்� இட்�ச் ெசல்கின்ற�. இன்�ம் ஆழமான ஞானத்திற்� இட்�ச்
ெசல்கின்ற�.

 

விலங்கான� தனக்�ள்ள அறிைவ ைவத்�, தன� இயல்ைபப் ெபா�த்�
தன்ைன தற்காத்�க் ெகாள்கிற�. மனித�ம் தன� மனித இயல்�கேளா�
ஒத்திைசந்� தன்ைன தற்காத்�க் ெகாள்கிறான். ஆன்மிக உயிர் தன�
ெதளிவான உள்ெளாளியா�ம் ஆழமான ெமய்யறிவா�ம்  காலத்ைதக்
கடந்� தன்ைனப் பா�காத்�க் ெகாள்கிற�.

 

பரிணாம வளர்ச்சியின் இந்தச் ெசயல்பாட்�ல் எந்த ஆற்ற�ம் வீணாகப்
ேபாவதில்ைல.

ெவறி�ம் �ர்க்கத்தன�ம்  மனித�ள் அறி� மற்�ம் அறெநறி சார்ந்த
ஆற்றலாக உ�மா�கின்றன. ஆன்மீக மனித�ள் அைவ இரண்�ம்



கட்�ப்பாட்ேடா�ம் சமநிைலேயா�ம் ஒன்� கலக்கின்றன.

 

 

 



7. �தியெதா� �ணி�
 

�ணி� என்ற ெப�ங்�ணம் உடல் சார்ந்த அ�ப்பைடயில் மட்�ேம
ெபா�வாகக் �றிப்பிடப்ப�கிற�, உதாரணமாகச் ெசான்னால்,

ேவட்ைடயா�ம் விலங்கான சிங்கேம �ணிவின் சின்னமாக
உ�வகப்ப�த்தப்ப�கிற�. �ணி� என்ற இந்த வார்த்ைதக்� அகராதிைய
�ரட்�ப் பார்த்தால் “ைதரியம், அஞ்சாைம” ேபான்ற வார்த்ைதகைளயன்றி
ேவ� வார்த்ைதகளில்ைல. மனிதர்களின் �ணி�க்� ேபார்வீரன்
உதாரணமாகிறான். “சிங்கத்ைதப் ேபான்ற �ணி�”, “ேபார்வீரைனப் ேபான்ற
�ணி�” மாதிரியான ெசாற்ெறாடர்கைள நாம் ேகள்விப்ப�கிேறாம்.
 

ேபார்வீரன், சிங்கம் என இ� உதாரணங்க�ேம  தாக்�தல், தற்காப்� என்ற
இரண்ைட�ம் அஞ்சாமல் ெசயல்ப�த்�பைவகேள. இரண்�ம், பணிந்�
ேபாவதற்� பதிலாக உயிைர மாய்த்�க் ெகாள்வதற்�ம் தயாராக இ�க்�ம்.
ஆனால், அைத �ற்றி�ம் மி�க அ�ப்பைடயிலான தாக்�தல், தற்காப்�
என்ேற ெகாள்ள ேவண்�ம். �ணி� என்ற ெப�ங்�ணத்ைத இந்த
வட்டத்திற்�ள்ளாக மட்�ம் அடக்கி விட ��யா�. உண்ைமயில், இைத  சில
ப�கள்  தாழ்ந்த நிைலயில் உள்ள �ணிவின் ெவளிப்பா� என்�ச்
ெசால்லலாம் . �ணிவிற்� இன்�ம் பல்ேவ� விதமான  ��க�ம் ெசயல்
ப�ம் �ைறக�ம் இ�க்கின்றன. ஒ�வன் அறெநறி மற்�ம் ஆன்மீக
அளவீ�களில் உய�ம் ேபா� அவன� �ணி� ஒ� �திய பரிமாணத்திற்�
உ�மாற்றம் ெப�ம். இந்தக் கட்�ைரயின் ேப�ெபா�ள் அந்த உயர்வ�வ
�ணிைவப் பற்றித் தான் என்றா�ம், அதன் தாழ்நிைல வ��கைள நாம்
�தலில் க�த்தில் ெகாள்ள ேவண்�ம்.
உடல் சார்ந்த �ணிவின் இயல்�கள் �றித்� அைனவ�ேம ஒ� அள�
அறிந்தி�ப்ேபாம். அ� விலங்�, மனிதன் என இ� இனங்க�க்�ேம அ�
ெபா�வான�.

 

அச்சமின்ைமயிலி�ந்� அ� �ைளத்� எ�கிற�. தற்காப்� மற்�ம்
தாக்�தல் என இரண்�வைககளில் ெசயல்ப�கிற�. இதில் கவனத்திற்�
வ�கிற ஒன்�, இறப்� மற்�ம் ேபரழி� என்� ெவளிப்ப�வதன் காரணமாக,

விலங்கினம் மற்�ம் மனித இனம் என்�ம் இ�தளங்களி�ம் இவ்வைகயான
�ணி�டன் �ன்பம் தவிர்க்க ��யாத வைகயில் இைணந்ேத இ�க்கிற�.



அ� தற்காப்� என்றா�ம் சரி இல்ைலத் தாக்�தல் என்றா�ம் சரி, �ய
பா�காப்� தான் ேமேலாங்கியத் தன்ைமயாக இ�க்கிற�
ஆனால், மனிதன் ஒ� ெவ�ம் விலங்காக மட்�ம் இல்ைல, உடலின்
அ�ப்பைடயில் ெசயல்ப�ம் ஒ� உயிராக மட்�ேம அவன் இல்ைல., அறெநறி
மற்�ம் அறி�வழி ெசயல்ப�ம் உயிராக�ம் அவன் இ�க்கிறான். அவன�
அறெநறி வாழ்வின் பரிணாம வளர்ச்சிக்� ஏற்ப ஒ� உயர்ந்த வைக �ணிைவ
வளர்த்�க் ெகாள்ளத் ெதாடங்கினான். அ� ஆக உயர்ந்த� அல்ல� இந்த
கட்�ைரயில் பின் �றிப்பிடப்படவி�க்�ம் �தியெதா� �ணி� என்� �ற
இயலா� என்றா�ம் அ� உடல் ரீதியான �ணிேவா� ஒப்பி�ைகயில் அ�
பன்மடங்� உயர்ந்த ஒ� மனத்�ணி� ஆ�ம்.
 

உடல் ரீதியான �ணிைவப் ெபா�த்தவைரயில், மற்றவன� உடேலா அல்ல�
உைடைமேயாத் தாக்கப்ப�கிற�, ஒ�வன� ெசாந்த உட�ம் உைடைம�ம்
பா�காக்கப்ப�கின்றன.

 

மனத்�ணிைவ ெபா�த்த வைரயில் மற்றவன் ெகாண்��க்�ம்
க�த்�க்க�ம், வாழ்வின் அ�ப்பைட ெநறிக�ம்  தாக்கப்பட்� ஒ�வன�
 ெசாந்த க�த்�க்க�ம் வாழ்வின் அ�ப்பைட ெநறிக�ம் பா�காக்க
அல்ல� தற்காக்கப்ப�கின்றன.

 

 

தாக்�தல் மற்�ம் தற்காப்ைபச் ெசயல்ப�த்தத் ேதைவப்ப�ம்
அச்சமின்ைமேய உடல் அளவிலான �ணிவிற்� அ�ப்பைடயாக இ�ப்ப�
ேபால மனதளவிலான �ணிவிற்�ம்  அ�ேவ அ�ப்பைடயாக இ�க்கிற�.

ஆனால் �றச் ெசயல்பா�களின் அ�ப்பைடயில் கா�ம் ேபா� அைவ ெபரிய
அளவில் ேவ�ப�கின்றன. அவற்றின் ெவளித்ேதாற்றம் மைறந்� ஒ� ெப�ம்
உ�மாற்றத்திற்� உள்ளாகி ஒ� �திய ஒன்றாகத் தன்ைன ெவளிப்ப�த்திக்
ெகாண்�ள்ள�. காரணம், மனத்�ணி� என்ப� மனிதர்கைள
எதிர்ெகாள்வ� அல்ல, ஆனால் அவர்கள� அ�ப்பைட ெகாள்ைக
ேகாட்பா�கைள, அறெநறிகைள, சித்தாந்தங்கைள எதிர்ெகாள்வ� ஆ�ம்.
 

இ� உண்ைமயில் மனதளவில் நைடெப�கிற�. இ��ம் அழிைவேய
ெசயல்ப�த்�கிற� என்றா�ம் இந்த அழி� என்ப� இரத்தமின்றி மிக
�ட்பமாக நைடெப�கிற�. அதாவ�, மற்றவர்கள� க�த்�க்கைள
அழிக்�ம் இந்த ெசயலில் அவர்கள் அ�பவிக்�ம் ேவதைன, மனதளவில்
தாேன தவிர உடலளவில் இ�க்கா�.



ெபா�வான ேபச்�வழக்� நிகழ்�களில் இவ்வைகயான �ணி�
மனத்�ணி� அல்ல� உள்ளத்�ணி� என்� �றிப்பிடப்ப�கிற�. உடல்
சார்ந்த �ணிவிலி�ந்� அைத ேவ�ப்ப�த்திக் காட்�ம் ேநாக்கேம இதற்�க்
காரணம்.
 

விலங்கினங்களில் காணப்படாத இந்த வைக �ணி� மனித இனத்தின்
பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒ� சமீபத்திய �ன்ேனற்றம் என்ப� சந்ேதகத்திற்�
இடமளிக்காத ஒன்றாக இ�க்கிற�.

 

சில ஆயிரம் ஆண்�க�க்� �ன் வைரயி�ம் அ� மிக அரிதாகேவ
காணப்படக்��ய ஒ� �திய �ண இயல்பாக விளங்கிய�. அ� இப்ேபா�ம்
வளர்ச்சி நிைலயில் தான் காணப்ப�கிற�. மனித இனத்தின்
ெப�ம்பான்ைம எண்ணிக்ைக இைத இன்�ம் ைகவரப் ெபறவில்ைல. உடல்
சார்ந்த �ணிைவ ஒ� �றிப்பிட்ட அளவிற்காவ�-, எ�ப்பத்தி ஐந்�
வி�க்கா� மக்கள் ெபற்றி�ப்பதற்� சாத்தியமி�க்கலாம். ஆனால்  இ�ப�
வி�க்கா� மக்களாவ� உள்ளத்�ணிைவ ெபற்றி�ப்பார்களா என்ப�
சந்ேதகேம. இவ்வாறான இந்த உள்ளத்�ணிைவ நிரம்ப ெபற்றி�ப்பவர்கள்,

 அவர்கள� ெசயல்பாட்� தளத்தில் அதன் காரணமாகத் தனித்�
அைடயாளம் காணப்பட்�ப் ெபா�வாகத் தைலவர்களாக இ�க்கிறார்கள்.

அவ்வா� தைலவர்களாகத் தான் இ�ப்பார்கள் என்ப� ஒ� கட்டாய விதி
என்� ெகாள்ளத் ேதைவயில்ைல.

 

இந்த கட்�ைரயின் தைலப்பான �திய �ணி�, இ�வைர இங்�
விவரிக்கப்பட்�ள்ள உள்ளத்�ணி� என்பைதக் காட்��ம் உயர்ந்த
ஒன்றா�ம். எப்ப� உள்ளத் �ணி� என்ப� அதன் �ந்ைதய நிைலயான உடல்
சார்ந்த �ணிைவ விட ேமல் நிைலயில் உள்ளேதா அ� ேபால இந்த �தியத்
�ணி� உள்ளத்�ணிைவ விட ேமல்நிைலயில் உள்ள�.

 

 இைத �தியத் �ணி� என்� ��வதற்�க் காரணம் இ� இப்ேபாைதய
காலத்தில் மனித இனத்திற்�ப் �திய�. இ� தற்காலத்தில் மிக அரிதாகேவ
ெவளிப்ப�வதால் மிகக் �ைறவாகேவ �ரிந்� ெகாள்ளப்பட்��க்கிற�.

 

�தியத் �ணி� உள்ளத்�ணிவில் இ�ந்� ெபரி�ம் ேவ�ப்பட்� இ�ந்தா�ம்
அதில் இ�ந்ேத ேதான்றியி�க்கிற�. உள்ளத்�ணி� எப்ப� உடல் சார்ந்த
�ணிவில் இ�ந்� ேவ�ப்பட்��ந்தா�ம், அைத அ�த்தளமாக ெகாண்�



பிறப்ெப�த்தேதா அைதப் ேபாலேவ உள்ளத்�ணிைவ அ�த்தளமாகக்
ெகாண்� �தியத்�ணி� பிறப்ெப�த்தி�க்கிற�.

 

 

உடல் அளவிலான �ணி� என்ப� மி�க �ணமா�ம்.
உள்ளத்�ணி� என்ப� மனித �ணமா�ம்.
�தியத் �ணி� என்ப� ெதய்வீகக் �ணமா�ம்.
எனேவ, �தியத்�ணி� என்ப� மி�க அல்ல� மனித
அச்சமின்ைமயிலி�ந்� ேவ�ப்பட்ட ஒ� ெதய்வீகமான அச்சமின்ைமயா�ம்.
 

�திய�ணி� இரண்� அ�க்�த்   தன்ைமையக் ெகாண்டதாக இ�க்கிற�.

அதன் �தல் அ�க்கில், மற்ற இரண்� �ணி� வைககைளப் ேபாலேவ
  �தியத்�ணி�ம், எதிரிகைள அச்சமின்றி தாக்கி மீண்� வரச்
ெசயல்ப�கிற�. ெவளியி�க்�ம் எதிரிகைள தாக்�வதற்�ப் பதிலாக,

ஒ�வன� உள் இ�க்�ம் எதிரிகைளத் தாக்�வ� தான் இதில் உள்ள
ேவற்�ைம. அதன் அ�த்த கட்டத்தில் மற்றவர்க�டனான ெசயல்பா�களில்
�ற்றி�ம் �திய இயல்பில் ெவளிப்ப�கிற�, அதி�ம் �றிப்பாகப் �றவாழ்வின்
எதிர்ப்பாளர்கைள�ம் காழ்ப்�ணர்வாளர்கைள�ம் சந்திக்க ேவண்�ய
�ழல்களில்.

 

�தியத்�ணி� என்ற �ணம் அதன்  வளர்ச்சி ெபற்ற கனிந்த நிைலயில்
அதன் �றச்ெசயல்பா�கள் எப்ப� இ�க்�ம் என்பைதக் �றித்�த் தான்
இந்தக் கட்�ைரயில் நாம் ஆர்வ�ம் கவன�ம் ெச�த்த இ�க்கிேறாம்.
 

உடல் அ�ப்பைடயான �ணி� எப்ப� ஒ�வன� உயிைர�ம் உைடைமகள�ம்
பா�காக்கச் ெசயல்ப�கிற� என்பைதப் பார்த்தி�க்கிேறாம்.
உள்ளத்�ணி� ெகாண்டவன் எப்ப� தன� க�த்�க்கைள பா�காக்க
ெசயல்ப�கிறான் என்பைத�ம் பார்த்தி�க்கிேறாம். இனி அ�த்ததாக, இந்த
ெதய்வீகத் �ணிைவ ெகாண்��ப்பவன் எப்ப�ச் ெசயல்ப�வான்?

 

�தியத் �ணிைவக் ெகாண்��ப்பவன் மற்ற மனிதர்கைள தாக்கேவா
தன்ைனத் தற்காத்�க் ெகாள்ளேவா மாட்டான். மற்றவர்கள�
க�த்�க்கைளத் தாக்கேவா அல்ல� தன� க�த்ைத தற்காத்�க்
ெகாள்ளேவா மாட்டான். அைனத்� மனிதர்க�க்�ம் பா�காவலாக
இ�க்கின்றான். அவன் எதிலி�ந்� மனிதர்கைளப் பா�காக்கிறான்
என்றால்,  மனிதர்கைள அவர்களின் ெசாந்த அறியாைமயிலி�ந்�ம்



அவர்களின் கட்�ப�த்தப்படாத ெவறி�ணர்�களிலி�ந்�ம் அவர்கைளக்
காப்பாற்�கிறான்.

ஒ�வ�க்�ள் உைற�ம் தீைம தான் அவன� மிகக் ெகா�ய எதிரி.
இப்�தியத் �ணிைவப் ெபற்றவன், மனிதர்கைள அவர்கள� அந்த  ெகா�ய
எதிரியிடமி�ந்� காப்பாற்றத் தனக்� எந்தத் தற்காப்ைப�ம்
ேத�க்ெகாள்ளாமல் தன்ைனேய ேகடயமாக்கி அவர்கைளக் காப்பாற்றச்
ெசயல்ப�கிறான்.

 

உடல் அ�ப்பைடயிலான �ணி�, உள்ளத் �ணி� இரண்�ம் சத்தத்�டன்
தான் ெசயல்ப�ம்.
 

ஒன்றில், ஆ�தங்களின் உரச�ம் பைடக்கலன்களின் ேபர் இ� ஓைச�ம்
இ�க்�ம். �டேவ ெவற்றி �ழக்கங்க�ம் இறப்பவர்களின் ஓல�ம்
இ�க்�ம். இன்ெனான்றில் நாவின் ேபரிைரச்சலால் ெப�ம் வாக்�வாதப் ேபார்
நடக்�ம்.
 

ஆனால் இந்த �திய �ணிவில் ஒ� ஆழமான ேபரைமதி �� ெகாண்�
இ�க்�ம். �� மனிதக்�ல�ம் ஏற்ப�த்�ம் சத்தத்ைத விட இந்த �திய
�ணிைவ ெபற்றி�க்�ம் ஒ� ஒற்ைற மனிதனின் அைமதி ேபர் ஈர்ப்பாக�ம்
ெப�ம் ஆற்றல் வாய்ந்ததாக�ம் இ�க்�ம்.
 

 

அைமதியாக இ�ப்பதற்கானத் �ணி� என்� இந்தப் �திய �ணிைவ
விவரிக்கலாம்.
ஆக, இந்தப் �திய �ணிைவக் ெகாண்��ப்பவன், தாக்கப்ப�ம் ேபா�,

அவ�� ெசய்யப்ப�ம் ேபா� அல்ல� தவறாக சித்திரிக்கப்ப�ம் ேபா�
அவன் சலனமற்ற ேபரைமதிேயா� இ�க்கிறான். ஆனால் இந்த ேபரைமதி
ஆணவத்தாேலா �யநலத்தாேலா விைளந்த ஒன்றல்ல.

 

வாழ்ைவப் பற்றியச் சரியான �ரிதலில், ஒ� பய�ள்ள நன்ைமயான இலக்ைக
அைடய எண்�ம் ேபராவலில் விைளந்த ேபரைமதியா�ம். அந்த இலக்�
என்ப� தன்ைனத் தாக்�பவனின் நல்வாழ்ைவ க�த்தில் ெகாள்வதா�ம்.
அவைன அவ�ள் தீவிரமாக இயங்�ம் தீங்கில் இ�ந்� காப்பதன் வாயிலாக
ஒட்� ெமாத்த மனித�லத்ைத�ம் காப்பதா�ம்.
 



ெப�ம் ெந�க்க� அளிக்�ம் வைகயில் ஆர்பரித்� எ�ம் மனித உணர்�கள்
என்�ம் கடலின் எதிரில் அைமதியாக, சாந்தமாக, ேபரிரக்க
மனப்பான்ைமேயா� இ�ப்பதற்� ஒ� மாெப�ம் �ணி� ேவண்�ம்.
இத்தைகயத் �ணி�, மனிதர்களால் கிட்டத்தட்ட அறியப்படாததாகேவ
இ�க்கிற�. இத்தைகயத் �ணிைவ ெபற்றி�ந்த ஒ� சில மனிதர்கள்,

தவறாக �ரிந்�க்ெகாள்ளப்பட்டதன் காரணமாக தண்�க்கப்பட்��ந்தா�ம்,
எதிர்கால மனித இனம் அவர்கைள ெதய்வீகமானவர்களாக�ம் அற்�தம்
நிகழ்த்தியவர்களாக�ம் அவர்கைளப் ேபாற்�கிற�.

 

இப்�திய �ணிைவப் ெபற்றி�ப்பவர்கள் உலக வாழ்விலி�ந்�
விைடப்ெபற்றி�ந்தா�ம் அந்த �ணிவான� எப்ப� ெசயல்பட்� ெகாண்ேட
இ�க்கிற� என்பைத இங்ேக காண்கிேறாம்.
 

உடலளவில் �ணிைவ ெபற்றவன் இன்ெனா�வைன சண்ைடயில்
ெவல்கிறான். உள்ளத்�ணிைவ ெபற்றவன் மற்றவர்களின் க�த்�க்கைள
ெவன்� ஆயிரகணக்கானவர்கைள தன� �றிக்ேகாளிற்� ஆதரவாக
திரட்�கிறான். ஆனால் ெதய்வீக �ணிைவ ெபற்றி�ப்பவன் உலைகேய
ெவல்கிறான். அவன� ெவற்றி என்ப� இரத்தம் சிந்திேயா அல்ல�
ேபாராட்டமாகேவா இல்லாமல் ேபர�ளாக�ம் ெப� நிம்மதியாக�ம் ேநர்கிற�.

 

கீழ்நிைலயில் உள்ள இ�வைக �ணி�களில் காணப்ப�ம் தற்காப்� மற்�ம்
தாக்�தல், இப்�தியத் �ணிவில் �ற்றி�ம் காணப்படாமலேய இ�க்கின்ற�.

 

அைவ காணப்படாமல் தான் இ�க்கின்றேத தவிர அ� அழிக்கப்பட்�
இ�க்கவில்ைல. ஆனால் அவற்றின் க�வாக இ�ப்பைவகள் ஒன்� கலந்�
பிரபஞ்சத்தின் மீ� ெபாழி�ம் �ட்பமான ேபரிரக்கமாக உ�மாறியி�க்கிற�.

ெதய்வீக மனிதன் தன� எதிரி�டனான சண்ைடயில் ஈ�ப�வைதத்
தவிர்க்கிறான், அந்த எதிரிேய ெவற்றி ெபற்றதான ஒ� உணர்ைவ அவ�க்�
வழங்�கிறான், இதற்� காரணம் அவன� எண்ணம் தன்ைனத் தற்காத்�க்
ெகாள்வதற்காக இல்லாமல், தவ�தலாக அவைன எதிரியாகக் க��பவன�
நலைன�ம் உள்ளடக்கிேய இ�க்கிற�.

 

அவன� எதிரியின் மீ� அவ�ள் �ரக்கின்ற ஒ� ஆழமான ேபரிரக்கம்
அவைன வழிநடத்�கின்ற�. அந்த ேபரிரக்கத்தின் அ�ப்பைட,

 ெதய்வீகமான ெதளிந்த அறி�. அவன� அைமதியான ெசயல்பா�
அவன� எதிரி ெகாண்��க்�ம் ெவறி�ணர்வினாலான ெசயல்பா�கைள



அந்த ேநரம் கட்�ப்ப�த்த ��யாமல் ேபானா�ம், அவன� அந்த
அைமதியான ெசயல்பா�கைள  விவரித்தால் மட்�ம் ேபா�ம், ேவ� எந்த
விளக்க�ம் ெசால்ல ேவண்டாம், பின்வ�ம் ஆயிரக்கணக்கான
ஆண்�க�க்� �ற்�க்கணக்கான எதிர்காலச் சந்ததியினரின்
ெவறி�ணர்ைவ அ� கட்�ப்ப�த்�ம். உண்ைமயான ஒ� ெசயல் காலத்ைதக்
கடந்� நிற்�ம் மாெப�ம் ஆற்றல் ெகாண்��க்கிற�.

 

எனேவ, இந்த �திய �ணி� என்ப� ம�னமாகப் ேப�ம் இரக்கம் ஆ�ம்(
மனிதர்களிடமி�ந்� ெபா�வாகத் தன்ென�ச்சியாக எ�ம் இரக்க
உணர்விலி�ந்�  இ� ெபரி�ம் ேவ�பட்டதா�ம்). அ� தற்காப்� மற்�ம்
தாக்�தல் என இரண்ைட�ம் உள்ளடக்கியி�க்கிற�.

 

ெவறி�ணர்ைவ, அைத விட அதிக ெவறி�ணர்வால் ெவல்ல �யற்சிக்�ம்
மனித வழி�ைறைய வி�த்� ெவறி�ணர்வின் ேநர்எதிர்உணர்வான கனிவால்
ெவல்வ� என்ப� மனித வழி�ைறைய விட ஒ� ெப�ெவற்றிைய ஈட்�த்
த�ம் ஒ� ெதய்வீக வழி�ைறயா�ம். மனிதர்களின் �ரிதலில், ெவறி�ணர்�
எதிர்க்கப்படாமல் தனித்� விடப்ப�வதாகத் ேதான்�ம். ஆனால்
ெவறி�ணர்ைவ விடப் பன்மடங்� வலிைமயான ெதய்வீகக் கனிவால் அ�
எதிர்க்கப்ப�கிற� என்பேத உண்ைம. காரணம், ெதய்வீகக் கனிவிற்�ம்
மனித ெவறி�ணர்விற்�ம் நடக்�ம் சமரில் எப்ேபா�ம் ெதய்வீகக் கனிேவ
ெவல்�ம்.
 

ெதய்வீகத் �ணிைவப் ெபற்றி�ப்பவைனத் �ணி� மற்�ம் வீரத்தின்
கீழ்நிைல ப�களில் இ�ந்� ேநாக்�ம் ேபா�, அவன் தன்ைனப்
பா�காத்�க்ெகாள்ளாதவனாகேவா அல்ல� தற்காத்�க்
ெகாள்ளாதவனாகேவா ேதான்�ம், அவன் அந்த ேநரத்தில் ேகாைழ என்�
�டக் க�தப்படலாம். ஆனால், அவன் உண்ைமயில் ெவறி�ணர்� ெகாண்�
ேபாரி�பவர்கைள விடத் தன்ைன மிகச் சரியாக�ம் ெவற்றிகரமாக�ம்
பா�காத்�க்ெகாள்கிறான். காரணம், எவன் தன் எதிரிைய அன்பால்
பா�காத்� ெதய்வீகக் கனிவின் ெசயல்பா�கள் என்�ம் ேகடயத்ைதக்
ெகாண்� அைனத்� மனிதக்�லத்ைத�ம் காக்கிறாேனா அவன் தன்ைன
என்�ம் காத்� நிற்�ம் ஒ�  பா�காப்� வைளயத்ைத�ம் கவசத்ைத�ம்
ஏற்ப�த்திக்ெகாள்கிறான்.

�திய �ணிவிற்கான எ�த்�க் காட்�கைள ேதட எண்ணினால், ஒ�வன்
மனிதக்�லத்தின் ெப�ம் ஆன்மீகத் தைலவர்கைளத் தான் நா�ச்ெசல்ல
ேவண்�ம். காரணம் அ� அந்த அளவிற்� அரிதான ஒன்�.
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இதற்� உடன�யாகத் ெதன்ப�ம் உதாரணமாக இேய� விளங்�கிறார். அவர்
அவமானப்ப�த்தப்பட்�, சாட்ைடயால் விளாசப்பட்� சி�ைவயில்
அைறயப்பட்டார். இேய� பதில் தாக்�தேலா அல்ல� �ைறந்தபட்ச
எதிர்ப்ைப�ம் காட்டவில்ைல அல்ல� தன்ைன தற்காத்�க் ெகாள்ள ஒ�
வார்த்ைதைய�ம் ேபசவில்ைல. அவைர ஏளனப்ப�த்�ம் விதமாக அவைர
எதிர்த்த ெப�ம் �ட்டம், “அவர் மற்றவர்கைளக் காப்பாற்றினார், ஆனால்
அவரால் தன்ைன தற்காத்�க் ெகாள்ள ��யவில்ைல” என்� �றி
இேய�ைவ ஒ� ஏமாற்�க்காரர் என்�ம் ேகாைழ என்�ம் சித்தரிக்க
�யன்ற�.

 

இ� ேபான்� �ழல்கைளக் கடந்� ெசல்லத் ேதைவப்ப�ம் உயர்ந்த வைக
�ணிைவ எண்ணிப் பார்த்தால் சாதாரண வைக மனித �ணிவிலி�ந்�
�தியத் �ணி� எந்த அளவிற்� உயர்ந்ேதாங்கி இ�க்கிற� என்பைத
விளங்கிக் ெகாள்ள ���ம்.
 

அந்த ேமேலாங்கிய �ணிவின் ெசயல்பா� ெதய்வீகமான� என்ேற அைத
இன்� உலகம் அங்கீகரிக்கின்ற�. மனிதர்கைள, அவர்கள� �யநலமான
பாைதகளிலி�ந்�ம் ேநாக்கங்களிலி�ந்�ம் அவர்கைள அ� ேமல்
உயர்த்�கிற�.

 

�த்தரின் எதிரிகள் அவைர அவமதித்� ெபாய்யாகப் பழி�ைரத்த ேபா�,

�த்தர் அைமதியாகேவ இ�ந்தார். அவைர �ற்றம் சாட்ட வந்த எதிரிகள்
தி�ம்பிச் ெசன்ற ேபா�  ேபாற்றி வணங்�ம் நண்பர்களாக�ம் சீடர்களாக�ம்
ெசன்றார்கள் என்ற உண்ைம அைமதியான கனிவின் ேபராற்றைல விளக்�ம்
�கமாக உள்ள�.

 

இத்தைகய �ணி� மனித இனத்தின் ஒ� �ணமாக மா�வதற்� நீண்ட
ெந�ங்காலம் ஆகலாம். ஆனால், அைத ேநாக்கிேய ஒவ்ெவான்�ம்
நகர்கிற�. ஏைனய மனிதர்க�ம் இந்தத் �ணிைவப் ெபறத்
ெதாடங்�வார்கள், ெதாடர்ந்� ெமன் ேம�ம் மனிதர்கள் அைத தங்கள்
வசப்ப�த்�வார்கள். இ�தியாக மனித இனம் இந்த �ணிைவத் தன்
உைடைமயாகக் ெகாண்� ஒ� உயர்நிைலயில் இ�க்�ம். �க்க�ம்
�யநல�ம் அன்� ����ம். வலி�ம் ேவதைன�மான மனித உணர்�களின்
ேபாராட்டங்கள் �மியிலி�ந்� விைடெபற்றி�க்�ம்.
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மின்�த்தகங்கைளப் ப�க்க உத�ம் க�விகள்: 

 

மின்�த்தகங்கைளப் ப�ப்பதற்ெகன்ேற ைகயிேலேய ைவத்�க்
ெகாள்ளக்��ய பல க�விகள் தற்ேபா� சந்ைதயில் வந்�விட்டன. Kindle,

Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்றில் ெப�ம்பங்�
வகிக்கின்றன. இத்தைகய க�விகளின் மதிப்� தற்ேபா� 4000 �தல்
6000 �பாய் வைர �ைறந்�ள்ளன. எனேவ ெப�ம்பான்ைமயான மக்கள்
தற்ேபா� இதைன வாங்கி வ�கின்றனர். 
 

ஆங்கிலத்தி�ள்ள மின்�த்தகங்கள்: 

 

ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கான மின்�த்தகங்கள் தற்ேபா� கிைடக்கப்
ெப�கின்றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபான்ற வ�வங்களில்
இ�ப்பதால், அவற்ைற ேமற்�றிய க�விகைளக் ெகாண்� நாம்
ப�த்�விடலாம். 
 

தமிழி�ள்ள மின்�த்தகங்கள்: 

 

தமிழில் சமீபத்திய �த்தகங்கெளல்லாம் நமக்� மின்�த்தகங்களாக
கிைடக்கப்ெப�வதில்ைல. ProjectMadurai.com எ�ம் �� தமிழில்
மின்�த்தகங்கைள ெவளியி�வதற்கான ஒர் உன்னத ேசைவயில்
ஈ�பட்�ள்ள�. இந்தக் �� இ�வைர வழங்கி�ள்ள தமிழ் மின்�த்தகங்கள்
அைனத்�ம் PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனால் இைவ மிக�ம் பைழய
�த்தகங்கள். 

 

சமீபத்திய �த்தகங்கள் ஏ�ம் இங்� கிைடக்கப்ெப�வதில்ைல. 

 

சமீபத்திய �த்தகங்கைள தமிழில் ெப�வ� எப்ப�? 

 

அேமசான் கிண்�ல் க�வியில் தமிழ் ஆதர� தந்த பிற�, தமிழ்
மின்�ல்கள் அங்ேக விற்பைனக்�க் கிைடக்கின்றன. ஆனால் அவற்ைற
நாம் பதிவிறக்க இயலா�. ேவ� யா�க்�ம் பகிர இயலா�. 

 

https://freetamilebooks.com/about-the-project/


சமீபகாலமாக பல்ேவ� எ�த்தாளர்க�ம், பதிவர்க�ம், சமீபத்திய
நிகழ்�கைளப் பற்றிய விவரங்கைளத் தமிழில் எ�தத் ெதாடங்கி�ள்ளனர்.
அைவ இலக்கியம், விைளயாட்�, கலாச்சாரம், உண�, சினிமா, அரசியல்,

�ைகப்படக்கைல, வணிகம் மற்�ம் தகவல் ெதாழில்�ட்பம் ேபான்ற பல்ேவ�
தைலப்�களின் கீழ் அைமகின்றன. 

 

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்� தமிழ் மின்�த்தகங்கைள
உ�வாக்க உள்ேளாம். 
 

அவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்கள் Creative Commons எ�ம்
உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடப்ப�ம். 
 

இவ்வா� ெவளியி�வதன் �லம் அந்தப் �த்தகத்ைத எ�திய �ல
ஆசிரிய�க்கான உரிைமகள் சட்டரீதியாகப் பா�காக்கப்ப�கின்றன. அேத
ேநரத்தில் அந்த மின்�த்தகங்கைள யார் ேவண்�மானா�ம், யா�க்�
ேவண்�மானா�ம், இலவசமாக வழங்கலாம். 
 

எனேவ தமிழ் ப�க்�ம் வாசகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திய தமிழ்
மின்�த்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்�க் ெகாள்ள ���ம். 
 

தமிழிலி�க்�ம் எந்த வைலப்பதிவிலி�ந்� ேவண்�மானா�ம் பதி�கைள
எ�க்கலாமா? 

 

�டா�. 

ஒவ்ெவா� வைலப்பதி�ம் அதற்ெகன்ேற ஒ�சில அ�மதிகைளப்
ெபற்றி�க்�ம். ஒ� வைலப்பதிவின் ஆசிரியர் அவர� பதிப்�கைள “யார்
ேவண்�மானா�ம் பயன்ப�த்தலாம்” என்� �றிப்பிட்��ந்தால் மட்�ேம
அதைன நாம் பயன்ப�த்த ���ம். 
 

அதாவ� “Creative Commons” எ�ம் உரிமத்தின் கீழ் வ�ம்
பதிப்�கைள மட்�ேம நாம் பயன்ப�த்த ���ம். 
 

அப்ப� இல்லாமல் “All Rights Reserved” எ�ம் உரிமத்தின் கீழ்
இ�க்�ம் பதிப்�கைள நம்மால் பயன்ப�த்த ��யா�. 

 

ேவண்�மானால் “All Rights Reserved” என்� விளங்�ம்
வைலப்பதி�கைளக் ெகாண்��க்�ம் ஆசிரிய�க்� அவர� பதிப்�கைள



“Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி நாம் நம�
ேவண்�ேகாைளத் ெதரிவிக்கலாம். ேம�ம் அவர� பைடப்�கள் அைனத்�ம்
அவ�ைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளியிடப்ப�ம் எ�ம் உ�திைய�ம் நாம்
அளிக்க ேவண்�ம். 
 

ெபா�வாக ��ப்�� பதி�கைள  உ�வாக்�ேவா�க்� அவர்கள� பதி�கள் 

நிைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய ேவண்�ம் என்ற எண்ணம் இ�க்�ம்.
நாம் அவர்கள� பைடப்�கைள எ�த்� இலவச மின்�த்தகங்களாக
வழங்�வதற்�  நமக்� அவர்கள் அ�மதியளித்தால், உண்ைமயாகேவ
அவர்கள� பைடப்�கள் ெப�ம்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைட�ம்.
வாசகர்க�க்�ம் நிைறய �த்தகங்கள் ப�ப்பதற்�க் கிைடக்�ம். 
 

வாசகர்கள் ஆசிரியர்களின் வைலப்பதி� �கவரிகளில் �ட அவர்க�ைடய
பைடப்�கைள ேத�க் கண்�பி�த்� ப�க்கலாம். ஆனால் நாங்கள்
வாசகர்களின் சிரமத்ைதக் �ைறக்�ம் வண்ணம் ஆசிரியர்களின் சிதறிய
வைலப்பதி�கைள ஒன்றாக இைணத்� ஒ� �� மின்�த்தகங்களாக
உ�வாக்�ம் ேவைலையச் ெசய்கிேறாம். 
 

 ேம�ம் அவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட �த்தகங்கைள “மின்�த்தகங்கைளப்
ப�க்க உத�ம் க�விகள்”-க்� ஏற்ற வண்ணம் வ�வைமக்�ம் ேவைலைய�ம்
ெசய்கிேறாம். 
 

FreeTamilEbooks.com 

இந்த வைலத்தளத்தில்தான் பின்வ�ம் வ�வைமப்பில் மின்�த்தகங்கள்
காணப்ப�ம். 
 

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

 

இந்த வைலதளத்திலி�ந்� யார் ேவண்�மானா�ம் மின்�த்தகங்கைள
இலவசமாகப் பதிவிறக்கம்(download) ெசய்� ெகாள்ளலாம். 
 

அவ்வா� பதிவிறக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட �த்தகங்கைள யா�க்�
ேவண்�மானா�ம் இலவசமாக வழங்கலாம். 
 

இதில் நீங்கள் பங்களிக்க வி�ம்�கிறீர்களா? 

 



நீங்கள் ெசய்யேவண்�யெதல்லாம் தமிழில் எ�தப்பட்��க்�ம்
வைலப்பதி�களிலி�ந்� பதி�கைள
எ�த்�, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல்
ேபாட்� ஓர் எளிய மின்�த்தகமாக மாற்றி எங்க�க்� அ�ப்ப�ம். 
 

அவ்வள�தான்! 

ேம�ம் சில பங்களிப்�கள் பின்வ�மா�: 

1. ஒ�சில பதிவர்கள்/எ�த்தாளர்க�க்� அவர்கள� பைடப்�கைள
“Creative Commons” உரிமத்தின்கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி
மின்னஞ்சல் அ�ப்�தல் 

2. தன்னார்வலர்களால் அ�ப்பப்பட்ட மின்�த்தகங்களின் உரிைமகைள�ம்
தரத்ைத�ம் பரிேசாதித்தல்

3. ேசாதைனகள் ��ந்� அ�மதி வழங்கப்பட்ட தரமான
மின்�த்தகங்கைள நம� வைலதளத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்தல்

வி�ப்ப�ள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எ�ம்
�கவரிக்� மின்னஞ்சல் அ�ப்ப�ம். 
 

இந்தத் திட்டத்தின் �லம் பணம் சம்பாதிப்பவர்கள் யார்? 

 

யா�மில்ைல. 

 

இந்த வைலத்தளம் ��க்க ��க்க தன்னார்வலர்களால் ெசயல்ப�கின்ற
ஒ� வைலத்தளம் ஆ�ம். இதன் ஒேர ேநாக்கம் என்னெவனில் தமிழில்
நிைறய மின்�த்தகங்கைள உ�வாக்�வ�ம், அவற்ைற இலவசமாக
பயனர்க�க்� வழங்�வ�ேம ஆ�ம். 
 

ேம�ம் இவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்கள், ebook reader

ஏற்�க்ெகாள்�ம் வ�வைமப்பில் அைம�ம். 
 

இத்திட்டத்தால் பதிப்�கைள எ�திக்ெகா�க்�ம் ஆசிரியர்/பதிவ�க்�
என்ன லாபம்? 

 

ஆசிரியர்/பதிவர்கள் இத்திட்டத்தின் �லம் எந்தவிதமான ெதாைக�ம்
ெபறப்ேபாவதில்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் �திதாக இதற்ெகன்� எந்தஒ�
பதிைவ�ம்  எ�தித்தரப்ேபாவதில்ைல. 

 

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


ஏற்கனேவ அவர்கள் எ�தி ெவளியிட்��க்�ம் பதி�கைள எ�த்�த்தான்
நாம் மின்�த்தகமாக ெவளியிடப்ேபாகிேறாம். 
 

அதாவ� அவரவர்களின் வைலதளத்தில் இந்தப் பதி�கள் அைனத்�ம்
இலவசமாகேவ கிைடக்கப்ெபற்றா�ம், அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத்
ெதா�த்� ebook reader ேபான்ற க�விகளில் ப�க்�ம் விதத்தில்
மாற்றித் த�ம் ேவைலைய இந்தத் திட்டம் ெசய்கிற�. 

 

தற்ேபா� மக்கள் ெபரிய அளவில் tablets மற்�ம் ebook readers ேபான்ற
க�விகைள நா�ச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெந�ங்�வதற்� இ� ஒ� நல்ல
வாய்ப்பாக அைம�ம். 
 

நகல் எ�ப்பைத அ�மதிக்�ம் வைலதளங்கள் ஏேத�ம் தமிழில் உள்ளதா? 

 

உள்ள�. 

பின்வ�ம் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல் எ�ப்பதிைன
அ�மதிக்கின்றன. 

1. www.vinavu.com 

2. www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. kaniyam.com 

5. blog.ravidreams.net 

 

எவ்வா� ஒர் எ�த்தாளரிடம் Creative Commons உரிமத்தின் கீழ்
அவர� பைடப்�கைள ெவளியி�மா� ��வ�? 

 

இதற்� பின்வ�மா� ஒ� மின்னஞ்சைல அ�ப்ப ேவண்�ம். 
<�வக்கம்> 

உங்கள� வைலத்தளம் அ�ைம [வைலதளத்தின் ெபயர்]. 
தற்ேபா� ப�ப்பதற்� உபேயாகப்ப�ம் க�விகளாக Mobiles மற்�ம் பல்ேவ�
ைகயி�ப்�க் க�விகளின் எண்ணிக்ைக அதிகரித்� வந்�ள்ள�. 

இந்நிைலயில் நாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எ�ம்
வைலதளத்தில், பல்ேவ� தமிழ் மின்�த்தகங்கைள ெவவ்ேவ� �ைறகளின்
கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒ� �திய திட்டத்தில் ஈ�பட்�ள்ேளாம். 
 

இங்� ேசகரிக்கப்ப�ம் மின்�த்தகங்கள் பல்ேவ� கணிணிக் க�விகளான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with

http://www.vinavu.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/
http://www.freetamilebooks.com/


android, iOS ேபான்றவற்றில் ப�க்�ம் வண்ணம் அைம�ம். அதாவ�
இத்தைகய க�விகள் support ெசய்�ம் odt, pdf, ebub, azw ேபான்ற
வ�வைமப்பில் �த்தகங்கள் அைம�ம். 
 

இதற்காக நாங்கள் உங்கள� வைலதளத்திலி�ந்� பதி�கைள
ெபற வி�ம்�கிேறாம். இதன் �லம் உங்கள� பதி�கள்
உலகளவில் இ�க்�ம் வாசகர்களின் க�விகைள ேநர�யாகச்
ெசன்றைட�ம். 
 

எனேவ உங்கள� வைலதளத்திலி�ந்� பதி�கைள  பிரதிெய�ப்பதற்�ம்
அவற்ைற மின்�த்தகங்களாக மாற்�வதற்�ம் உங்கள� அ�மதிைய
ேவண்�கிேறாம். 
 

இவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்களில் கண்�ப்பாக ஆசிரியராக
உங்களின் ெபய�ம் மற்�ம் உங்கள� வைலதள �கவரி�ம் இடம்ெப�ம்.
ேம�ம் இைவ “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்�ம்தான்
ெவளியிடப்ப�ம் எ�ம் உ�திைய�ம் அளிக்கிேறாம். 
 

http://creativecommons.org/licenses/ 

 

நீங்கள் எங்கைள பின்வ�ம் �கவரிகளில் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். 
 

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com 

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G

+: https://plus.google.com/communities/108817760492177

970948 

 

நன்றி. 
</���> 

 

ேமற்�றியவா� ஒ� மின்னஞ்சைல உங்க�க்�த் ெதரிந்த அைனத்�
எ�த்தாளர்க�க்�ம் அ�ப்பி அவர்களிடமி�ந்� அ�மதிையப்
ெப�ங்கள். 

 

��ந்தால் அவர்கைள�ம் “Creative Commons License”-ஐ
அவர்க�ைடய வைலதளத்தில் பயன்ப�த்தச் ெசால்�ங்கள். 

http://creativecommons.org/licenses/
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
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கைடசியாக அவர்கள் உங்க�க்� அ�மதி அளித்� அ�ப்பியி�க்�ம்
மின்னஞ்சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�ம்
�கவரிக்� அ�ப்பி ைவ�ங்கள். 

 

ஓர் எ�த்தாளர் உங்கள� உங்கள� ேவண்�ேகாைள ம�க்�ம் பட்சத்தில்
என்ன ெசய்வ�? 

 

அவர்கைள�ம் அவர்கள� பைடப்�கைள�ம் அப்ப�ேய விட்�விட ேவண்�ம். 
ஒ�சில�க்� அவர்க�ைடய ெசாந்த �யற்சியில் மின்�த்தகம் தயாரிக்�ம்
எண்ணம்�ட இ�க்�ம். ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்�ம் மீண்�ம்
ெதாந்தர� ெசய்யக் �டா�. 

 

அவர்கைள அப்ப�ேய விட்�விட்� அ�த்த�த்த எ�த்தாளர்கைள ேநாக்கி
நம� �யற்சிையத் ெதாடர ேவண்�ம். 
மின்�த்தகங்கள் எவ்வா� அைமய ேவண்�ம்? 

 

ஒவ்ெவா�வர� வைலத்தளத்தி�ம் �ைறந்தபட்சம் �ற்�க்கணக்கில்
பதி�கள் காணப்ப�ம். அைவ வைகப்ப�த்தப்பட்ேடா அல்ல�
வைகப்ப�த்தப் படாமேலா இ�க்�ம். 
 

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் திரட்� ஒ� ெபா�வான தைலப்பின்கீழ்
வைகப்ப�த்தி மின்�த்தகங்களாகத் தயாரிக்கலாம். அவ்வா�
வைகப்ப�த்தப்ப�ம் மின்�த்தகங்கைள ப�தி-I ப�தி-II என்�ம் �ட
தனித்தனிேய பிரித்�க் ெகா�க்கலாம். 
 

தவிர்க்க ேவண்�யைவகள் யாைவ? 

 

இனம், பாலியல் மற்�ம் வன்�ைற ேபான்றவற்ைறத் �ண்�ம் வைகயான
பதி�கள் தவிர்க்கப்பட ேவண்�ம். 
 

எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்வ� எப்ப�? 

 

நீங்கள் பின்வ�ம் �கவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். 
 

email : freetamilebooksteam@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
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Google

Plus: https://plus.google.com/communities/1088177604

92177970948 

 

இத்திட்டத்தில் ஈ�பட்�ள்ளவர்கள் யார்? 

 

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

 

Supported by 

 

Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org 

Yavarukkum Software

Foundation http://www.yavarkkum.org/ 

https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://www.fsftn.org/
http://www.yavarkkum.org/


உங்கள் பைடப்�கைள ெவளியிடலாேம
 

உங்கள் பைடப்�கைள மின்�லாக இங்� ெவளியிடலாம். 
1. எங்கள் திட்டம் பற்றி – http://freetamilebooks.com/about-the-

project/ 

தமிழில் காெணாளி  – [youtube http://www.youtube.com/watch?

v=Mu_OVA4qY8I] 

 

2.  பைடப்�கைள யாவ�ம் பகி�ம் உரிைம த�ம் கிரிேயட்�வ் காமன்ஸ்
உரிமம் பற்றி – 

கிரிேயட்�வ் காமன்ஸ் உரிைம – ஒ� அறி�கம்
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-

licenses/ 

 

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-

commons-101 

https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-

licenses 

 

உங்கள் வி�ப்பான கிரிேயட்�வ் காமன்ஸ் உரிமத்ைத இங்ேக
ேதர்ந்ெத�க்கலாம்.
http://creativecommons.org/choose/ 

 

3.ேமற்கண்டவற்ைற பார்த்த / ப�த்த பின், உங்கள் பைடப்�கைள மின்�லாக
மாற்ற
பின்வ�ம் தகவல்கைள எங்க�க்� அ�ப்ப�ம். 

1. �லின் ெபயர்
2. �ல் அறி�க உைர
3. �ல் ஆசிரியர் அறி�க உைர
4. உங்கள் வி�ப்பான கிரிேயட்�வ் காமன்ஸ் உரிமம்
5. �ல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc

வ�வங்களில்.  அல்ல� வைலப்பதி� / இைணய தளங்களில் உள்ள
கட்�ைரகளில் ெதா�ப்�கள் (url) 

 

https://freetamilebooks.com/how-to-publish-your-works-here/
http://freetamilebooks.com/about-the-project/
http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
http://creativecommons.org/choose/


இந்த விவரங்கைள இந்த ப�வத்தில் நிரப்�க. 

https://forms.gle/ 

 

அைவ தாமாகேவ https://github.com/ இங்� பகிரப்ப�ம். 
 

இங்கி�ந்ேத பங்களிப்பாளர்கள் �ல்கைளத் ேதர்ந்ெத�த்� மின்�லாக்கம்
ெசய்வர். 
 

விைரவில் மின்�ல் உ�வாக்கி ெவளியி�ேவாம். 
——————————————————————————————

————–

நீங்க�ம் மின்�ல் உ�வாக்கிட உதவலாம். 
 

மின்�ல் எப்ப� உ�வாக்�கிேறாம்?  – 

 

தமிழில் காெணாளி – [youtube

https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs] 

இதன் உைர வ�வம் ஆங்கிலத்தில் – http://bit.ly/create-ebook 

 

A4 PDF, 6 inch PDF ேகாப்�கைள  Microsoft word இேலேய
உ�வாக்க – http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-using-

microsoft-word/ 

 

எங்கள் மின்னஞ்சல் ��வில் இைணந்� உதவலாம்.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooksf

orum 

நன்றி ! 
 

நன்ெகாைட
 

உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமி�க்கான கட்டற்ற வளங்கைள உ�வாக்�ம்
ெசயல்கைள சிறந்த வைகயில் விைரந்� ெசய்ய ஊக்�விக்�ம். 
 

பின்வ�ம் வங்கிக் கணக்கில் உங்கள் நன்ெகாைடகைள அ�ப்பி, உடேன
விவரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்� மின்னஞ்சல்
அ�ப்�ங்கள். 

https://forms.gle/
https://github.com/KaniyamFoundation/Ebooks/issues/
https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
http://bit.ly/create-ebook
http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-using-microsoft-word/
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooksforum
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


 

Kaniyam Foundation

Account Number : 606101010050279

 

606 1010 100 502 79

 

Union Bank Of India

West Tambaram, Chennai

 

IFSC – UBIN0560618
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